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RESUMO 

 

Introdução: O fator de crescimento epidérmico (EGF) é um biomaterial de origem peptídica 

que atua na pele estimulando a angiogênese e ativando os fibroblastos, favorecendo, assim, o 

processo de cicatrização. Porém, são necessários estudos que abordem a avaliação 

microbiológica de feridas tratadas com esse produto. Objetivo: Avaliar a colonização por 

S. aureus e P. aeruginosa em feridas de pacientes diabéticos tratadas com fator de 

crescimento epidérmico (EGF) em comparação àquelas tratadas com gel de 

carboximetilcelulose a 2%. Método: Estudo de coorte prospectivo, realizada a partir da coleta 

de material biológico de feridas por meio de swab estéril. A exposição do estudo foi o uso de 

EGF como tratamento. As análises laboratoriais incluiram técnicas de cultura para isolamento 

de P. aeruginosa e S. aureus a partir dos swabs, espectrometria de massas MALDI-TOF para 

confirmação ao nível de espécie, testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, reações em 

cadeia da polimerase e ensaios para avaliação da capacidade de formação de biofilme pelas 

cepas isoladas. Resultados: Foram acompanhandos 25 pacientes, dos quais 11 foram tratados 

com hidrogel e 14 foram tratados com EGF. Os pacientes tinham características 

sociodemográficas e clínicas semelhantes em ambos os grupos. Foram isoladas 13 cepas de 

S. aureus (8 de feridas tratadas com hidrogel e 5 de feridas tratadas com EGF) e 15 cepas de 

P. aeruginosa (4 de feridas tratadas com hidrogel e 11 de feridas tratadas com EGF). Não há 

diferença estatística significativa entre a resistência aos antimicrobianos nas cepas de 

S. aureus e de P. aeruginosa isoladas de feridas tratadas com EGF ou com hidrogel. Apesar 

disso, foram isoladas três cepas de MRSA e uma cepa de P. aeruginosa multirresistente. Em 

relação à formação de biofilme, sem discriminar as espécies de microrganismos, tem-se que 

91,7% das cepas isoladas de feridas tratadas com hidrogel foram formadoras de biofilme, 

enquanto no grupo tratamento, apenas 50,0% das cepas foram formadoras de biofilme. Tal 

diferença é significativa sob o ponto de vista estatístico, com p-valor=0,039 no teste Exato de 

Fisher, razão de chances (OR) = 11,0 (IC = 1,1-106,4) e risco relativo (RR) = 1,83 (IC = 1,2-

3,8).  Assim, pode-se dizer que há 11 vezes mais chances (ou uma probabilidade 83% maior) 

de que cepas de S. aureus ou P. aeruginosa isoladas de feridas tratadas com hidrogel sejam 

formadoras de biofilme quando comparadas a cepas dessas espécies isoladas de feridas 

tratadas com EGF. Não há diferença estatística entre a carga microbiana de P. aeruginosa e de 

S. aureus em feridas tratadas com EGF ou com hidrogel. Não foram identificadas cepas com 

genes responsáveis pela síntese da leucocidina de Panton-Valentine em nenhum dos grupos 

acompanhados. Não há diferença estatística significativa na incidência de genes de virulência 

(exoU ou exoS) nas cepas de P. aeruginosa isoladas de feridas tratadas com EGF ou com 

hidrogel. Em condições estáticas, o EGF estimula o crescimento de P. aeruginosa e inibe o 

crescimento de S. aureus, tanto quando se avaliam o crescimento de células planctônicas 

quanto em biofilme. Conclusão: O EGF pode ser considerado um fator de proteção contra a 

colonização de feridas crônicas por cepas de S. aureus ou de P. aeruginosa com capacidade 

de formação de biofilme. Sugere-se o desenvolvimento de novos estudos com a inclusão de 

maior número de participantes, para que se obtenha uma amostra que viabilize a validade 

externa dos resultados, bem como, para que sejam elucidados os mecanismos moleculares 

envolvidos nos resultados encontrados sobre a formação de biofilme.  

Descritores: Úlcera; Fator de crescimento epidérmico; Pé diabético; Enfermagem; Infecção 

dos ferimentos; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa; Biofilmes; Microbiologia. 



 
 

ABSTRACT:  

 

Background: Chronic wounds are a health problem worldwide, especially diabetic wounds 

and venous ulcers. Epidermal growth factor (EGF) is a biomaterial of peptide origin that acts 

on the skin stimulating the angiogenesis and activating the fibroblasts, favoring, thus, the 

process of cicatrization. However, studies are required that address the microbiological 

evaluation of wounds treated with this product. Objective: To evaluate the colonization by 

S. aureus and P. aeruginosa in wounds of diabetic patients treated with epidermal growth 

factor (EGF) in comparison to those treated with 2% carboxymethylcellulose gel. Method: A 

prospective cohort study, carried out from the collection of biological wound material by 

sterile swab. The study's exposure was the use of EGF as a treatment. Laboratory analyzes 

included culture techniques for isolation of P. aeruginosa and S. aureus, MALDI-TOF mass 

spectrometry for species-level confirmation, antimicrobial susceptibility testing, polymerase 

chain reactions and assays for evaluation of the capacity of biofilm formation by the isolated 

strains. Results: Twenty-five patients were followed, of whom 11 were treated with hydrogel 

and 14 were treated with EGF. Patients had similar sociodemographic and clinical 

characteristics in both groups. 13 S. aureus strains (8 of hydrogel treated wounds and 5 of 

EGF treated wounds) and 15 P. aeruginosa strains (4 of hydrogel treated wounds and 11 of 

EGF treated wounds) were isolated. There is no statistically significant difference between 

antimicrobial resistance in S. aureus and P. aeruginosa strains isolated from EGF or hydrogel 

treated wounds. Despite this, three strains of MRSA and one strain of multidrug resistant 

P. aeruginosa were isolated. In relation to biofilm formation, without discriminating the 

species of microorganisms, 91.7% of the strains isolated from wounds treated with hydrogel 

were biofilm-forming, while in the treatment group only 50.0% of the strains were biofilm-

forming. This difference is statistically significant, with p-value = 0.039 in Fisher's exact test, 

odds ratio (OR) = 11.0 (CI = 1.1-106.4) and relative risk (RR). = 1.83 (CI = 1.2-3.8). Thus, it 

can be said that there are 11 times more likely (or 83%) that strains of S. aureus or 

P. aeruginosa isolated from hydrogel-treated wounds form biofilm when compared to strains 

of these isolated wound species. treated with EGF. There is no statistical difference between 

the microbial load of P. aeruginosa and S. aureus on wounds treated with EGF or with 

hydrogel. Strains with genes responsible for the synthesis of Panton-Valentine leucocidin 

were not identified in any of the groups followed. There is no significant statistical difference 

in the incidence of virulence genes (exoU or exoS) in strains of P. aeruginosa isolated from 

wounds treated with EGF or with hydrogel. Under static conditions, EGF stimulates the 

growth of P. aeruginosa and inhibits the growth of S. aureus, both when evaluating 

planktonic cell growth and biofilm growth. Conclusion: EGF can be considered a protective 

factor against colonization of chronic wounds by S. aureus or P. aeruginosa strains with 

biofilm formation capacity. It is suggested the development of new studies with the inclusion 

of a larger number of participants, so as to obtain a sample that enables the external validity of 

the results, as well as to elucidate the molecular mechanisms involved in the results found 

about biofilm formation. 

Keywords: Ulcer; Epidermal growth factor; Diabetic foot; Nursing; Injury infection; 

Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa; Biofilms; Microbiology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema tegumentar possui três camadas distintas: epiderme, derme e hipoderme. A 

pele (ou tegumento) é o maior órgão do sistema tegumentar, é composta pelas camadas da 

epiderme e da derme e tem diferentes funções, tais como, fornecer proteção contra agressões 

do meio externo e manter a homeostase do organismo. Em condições fisiológicas, a pele é 

macia, seca e íntegra, com pH entre 4 e 6,8 (MURPHREE, 2017).  

Porém, também é frequentemente afetada por múltiplos fatores intrínsecos e 

extrínsecos que determinam danos às células e podem culminar na perda da integridade da 

pele. Uma ferida pode ser definida como uma área com comprometimento da barreira 

epidérmica funcional e é considerada crônica quando seu reparo tecidual leva mais de três 

meses para ser concluído (MARTIN e NUNAN, 2015).  

As causas mais comuns estão relacionadas a comprometimentos vasculares (úlceras 

arteriais, venosas e do pé diabético) e a pressão não aliviada em condições de mobilidade 

comprometida (lesões por pressão) (MURPHREE, 2017). Cabe destacar que, frequentemente, 

as feridas crônicas complicam em decorrência do desenvolvimento de infecções, associada à 

presença de biofilmes bacterianos (DAS e BAKER, 2016).   

Há aproximadamente 300 milhões de pacientes com feridas crônicas em todo o mundo 

(DAS e BAKER, 2016). Estima-se que o custo de tratamento de feridas em pacientes 

diabéticos seja de cerca de seis bilhões de euros a cada ano (LINDHOLM e SEARLE, 2016). 

No Brasil, sabe-se que 5,8% dos pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus há mais de 

dez anos possuem alterações na integridade da pele, ocorrendo amputações em até 2,4% 

desses inivíduos (BRASIL, 2016).  

O desenvolvimento de intervenções terapêuticas que colaborem para a melhoria das 

condições de vida dos pacientes com Diabetes Mellitus pode contribuir para redução da 

incidência de amputações e do impacto econômico sobre o sistema de saúde no que se refere 

aos cuidados a essa população. Isso porque as alterações na integridade da pele desses 

pacientes exigem um tratamento multifacetado com componentes terapêuticos padrões, 

incluindo controle metabólico, aplicação de coberturas tópicas, desbridamento de tecidos 

necróticos e medidas para controle de infecções (ANDREWS; HOUDEK; KIEMELE, 2015). 

Os curativos proporcionam um ambiente mais favorável para uma cicatrização bem 

sucedida, protegendo o local da ferida e proporcionando uma umidade ideal ao remover o 
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excesso de exsudato. Porém, há uma multiplicidade de produtos que podem ser empregados. 

Os hidrogéis são comumente usados para hidratação do leito das lesões e têm como vantagens 

a fácil remoção e o favorecimento do desbridamento autolítico (ANDREWS; HOUDEK; 

KIEMELE, 2015).  

Já dentre os curativos complexos sobrelevam-se aqueles que possuem fatores de 

crescimentos, com destaque para o emprego do fator de crescimento epidérmico (EGF). 

Trata-se de um polipeptídeo de cadeia única com 53 aminoácidos (TAYLOR; MITCHELL; 

COHEN, 1972) que pode ser sintetizado por um processo biotecnológico de fermentação, 

através da bactéria Escherichia coli recombinante. O EGF age a nível cutâneo especialmente 

na recuperação cutânea em feridas e outras circunstâncias agressivas à pele (SHEN et al., 

2017).  

Seu mecanismo de ação envolve a atuação a nível celular através da interação com 

receptores do tipo tirosina quinase, ativando uma cascata de sinalização que resulta em uma 

sucessão de alterações bioquímicas. Seus efeitos se traduzem na proliferação de 

queratinócitos, estimulação da angiogênese e ativação da função dos fibroblastos com 

aumento dos níveis de ácido hialurônico, colágeno e elastina (SHEN et al., 2017).  

Apesar de diversos estudos evidenciarem boa tolerabilidade e segurança com o uso 

continuado de EGF em seres humanos ou em animais experimentais (BERLANGA-ACOSTA 

et al., 2017; QI et al., 2018; LYONS; STOLL; MOY, 2018; TECHAPICHETVANICH et al., 

2018; PARK et al., 2018), ao realizar uma busca na Pubmed em janeiro de 2019 com os 

descritores MeSH “diabetic foot” (úlcera diabética do pé), “epidermal growth factor” (fator de 

crescimento epidérmico) e “wound infection” (infecção dos ferimentos) com o operador 

boleano AND, foram recuperados apenas 12 artigos científicos, publicados entre 2009 e 2018, 

o que evidencia que há poucas evidências relacionadas a análises microbiológicas de feridas 

tratadas com EGF. Uma revisão integrativa recente corroborou que pouco se sabe sobre essa 

temática (OLIVEIRA et al., 2016). 

Trata-se de análise relevante, já que a presença de infecções pode determinar um 

prolongamento da fase inflamatória do processo de cicatrização. A diminuição da carga 

microbiana a níveis inferiores aos característicos de infecção (colonização polimicrobiana, 

com cepas produtoras de biofilme e resistentes aos antimicrobianos) facilita o controle dos 

mediadores inflamatórios (VYAS e WONG, 2016; RAHIM et al., 2017). 

Pesquisas que avaliam aspectos microbiológicos de feridas justificam-se também, 

pois, o papel dos microrganismos nesse ambiente ainda é pouco entendido. O que já se sabe é 

que as feridas crônicas são colonizadas por diferentes espécies bacterianas e que a presença de 
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infecção é um fator de risco para o retardo na cicatrização (VYAS e WONG, 2016; RAHIM 

et al., 2017).  

Dentre as bactérias mais comumente encontradas nas feridas crônicas destacam-se 

Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa (VYAS e WONG, 2016; RAHIM et al., 

2017; OLIVEIRA et al., 2017; PIRES et al., 2018).   

P. aeruginosa é um bacilo gram-negativo (LEE e YOON, 2017) e S. aureus é um coco 

gram-positivo (SPICHLER et al., 2015). Ambos podem ser encontrados em lesões em estirpes 

multirresistentes a antibióticos, característica essa que compromete o tratamento de infecções. 

Além disso, podem também expressar diversos fatores de virulência que colaboram para o 

estabelecimento de infecções (SPICHLER et al., 2015; LEE e YOON, 2017; OLIVEIRA et 

al., 2017; PIRES et al., 2018). Dentre estes, destaca-se a formação de biofilmes, que são 

definidos como comunidades polimicrobianas complexas associadas a uma matriz 

extracelular exopolissacarídea secretada pelas bactérias (VYAS e WONG, 2016; RAHIM et 

al., 2017).  

Os biofilmes proporcionam um ambiente único ao facilitar a sinalização entre as 

células bacterianas em virtude da produção e detecção de moléculas que promovem o 

comportamento coletivo das bactérias do biofilme (CLINTON e CARTER, 2015). Quando 

presentes em lesões, os biofilmes inibem a cicatrização de feridas, diminuem a imunidade 

localizada e permitem que outros microrganismos colonizem e infectem o ferimento 

(SPICHLER et al., 2015; VYAS e WONG, 2016; RAHIM et al., 2017).  

Diferentes métodos de coleta de material biológico e de análise laboratorial podem ser 

empregados para avaliação microbiológica de lesões, tais como, biópsia, irrigação-aspiração, 

swab, entre outros. O swab é um procedimento simples, de baixo custo, não invasivo e podem 

ser considerados uma alternativa clinicamente prática para identificação de microrganismos 

que estejam colonizando as lesões (STALLARD, 2018). Deve-se levar em consideração, no 

entanto, que os microrganismos isolados por swabs não necessariamente são os responsáveis 

por eventuais sinais clínicos de infecção que uma ferida crônica esteja apresentando 

(RONDAS et al., 2015). 

O emprego desta técnica de coleta associada a métodos de microbiologia molecular 

podem ser efetivos para avaliação da microbiota das feridas crônicas (OLIVEIRA et al., 2017; 

PIRES et al., 2018). A reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) é um desses 

métodos e permite quantificar as espécies de microrganismos presentes em determinada 

amostra (SPICHLER et al., 2015).  
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A pequena quantidade de estudos sobre detecção de bactérias em lesões, sua 

susceptibilidade e presença de genes de virulência (OLIVEIRA et al., 2016), deve ser suprida. 

Assim, esta pesquisa preenche uma importante lacuna no conhecimento, já que a identificação 

dos microrganismos presentes colonizando ou infectando feridas pode embasar estratégias 

para diminuição da carga microbiana nas feridas, culminando na redução do tempo de 

cicatrização.  

Frente aos aspectos expostos, este estudo foi desenvolvido com foco na avaliação 

microbiológica de feridas crônicas de pacientes diabéticos, comparando aquelas tratadas com 

fator de crescimento epidérmico (EGF) com as tratadas com gel de carboximetilcelulose a 

2%, um tipo de hidrogel frequentemente usado.  

 

1.1. Hipótese de pesquisa 

 

 Pacientes diabéticos com feridas tratadas com fator de crescimento epidérmico 

apresentam cepas de S. aureus e P. aeruginosa mais sensíveis aos antimicrobianos, com 

menos fatores de virulência e com menor capacidade de formação de biofilme quando 

comparadas às isoladas de feridas de pacientes tratados com gel de carboximetilcelulose a 

2%. 

 

1.2. Objetivos 

 

Objetivo primário 

 Avaliar a colonização por S. aureus e P. aeruginosa em feridas de pacientes diabéticos 

tratadas com fator de crescimento epidérmico recombinante humano (rhEGF) em 

comparação àquelas tratadas com gel de carboximetilcelulose a 2%. 

 

Objetivos secundários  

1. Identificar cepas de S. aureus e P. aeruginosa nas lesões por meio de cultura; 

2. Quantificar cepas de S. aureus e P. aeruginosa nas lesões por meio de PCR 

quantitativa; 

3. Descrever o perfil de suscetibilidade das cepas de S. aureus e P. aeruginosa aos 

antimicrobianos; 

4. Detectar a presença de genes que codificam para fatores de virulência nas cepas de 

S. aureus e P. aeruginosa por meio de PCR convencional; 
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5. Verificar a capacidade de formação de biofilme pelas cepas de S. aureus e 

P. aeruginosa em microplacas de poliestireno inerte em condições estáticas; 

6. Analisar as condições de crescimento e formação de biofilme de cepas de S. aureus e 

de P. aeruginosa na presença de EGF. 
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2. BASES CONCEITUAIS 

 

As bases conceituais dessa pesquisa englobam desde aspectos teórico-filosóficos até 

àqueles relacionados à fisiopatologia das feridas crônicas em pacientes diabéticos, microbiota 

e análise microbiológica das mesmas, com vistas a elucidar toda a complexidade do objeto de 

estudo. 

 

2.1. Diabetes mellitus 

 

O diabetes mellitus pode ser definido como um distúrbio metabólico caracterizado por 

hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação 

ocasionando complicações em longo prazo. Há duas formas principais de apresentação da 

doença (OLIVEIRA; MONTENEGRO JUNIOR; VENCIO, 2017):  

 Diabetes mellitus tipo 1: uma doença autoimune, poligênica, decorrente de destruição das 

células β pancreáticas, ocasionando deficiência completa na produção de insulina;  

 Diabetes mellitus tipo 2: possui etiologia complexa e multifatorial, acomete 

prioritariamente indivíduos a partir da quarta década de vida, com forte herança familiar, 

ainda não completamente esclarecida e que corresponde a 90 a 95% de todos os casos. 

Atualmente, estima-se que a população mundial com diabetes seja da ordem de 387 

milhões e que alcance 471 milhões em 2035. Essa epidemia de diabetes mellitus já tem 

determinado um aumento no número de indivíduos afetados pelas complicações agudas e 

crônicas da doença (OLIVEIRA; MONTENEGRO JUNIOR; VENCIO, 2017).  

 Dentre as complicações crônicas, podem ser descritas as doenças macrovasculares 

(doença coronariana, doença cerebrovascular e doença vascular periférica) e microvasculares 

(retinopatia diabética, nefropatia diabética e neuropatias diabéticas) (OLIVEIRA; 

MONTENEGRO JUNIOR; VENCIO, 2017).  

 Para o diagnóstico e acompanhamento do diabetes mellitus, recomenda-se a utilização 

da hemoglobina glicada (HbA1c), pois esta oferece vantagens ao refletir níveis glicêmicos dos 

últimos três a quatro meses e por sofrer menor variabilidade dia a dia e independer do estado 

de jejum para sua determinação (OLIVEIRA; MONTENEGRO JUNIOR; VENCIO, 2017).  

 Dessa forma, para a Sociedade Brasileira de Diabetes, pode-se dizer que há o quadro 

de diabetes estabelecido utilizando-se como padrão ouro a mensuração da hemoglobina 
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glicada, que, no diabético estará em níveis iguais ou superiores a 6,5%. Em casos de 

normoglicemia, a hemoglobina glicada deve ser menor que 5,7%, enquanto que, em pacientes 

em pré-diabetes ou com risco aumentado para diabetes, esse parâmetro será maior ou igual a 

5,7 até menor que 6,5% (OLIVEIRA; MONTENEGRO JUNIOR; VENCIO, 2017). 

 

2.2. Processo de reparo tecidual: feridas diabéticas e úlceras venosas 

 

A cicatrização de uma lesão após danos à pele envolve a interação entre muitas 

moléculas e células, principalmente, queratinócitos, fibroblastos, células endoteliais de vasos 

sanguíneos e células do sistema imune recrutadas e a matriz extracelular associada (DAS e 

BAKER, 2016; MARTIN e NUNAN, 2015). A cicatrização pode ser dividida em quatro fases 

contínuas e sobrepostas: fase de hemostasia; fase inflamatória; fase proliferativa; fase de 

remodelação (ZHAO et al., 2016).  

Na fase de hemostasia, os componentes da matriz extracelular próximos à lesão 

endotelial recém-ocorrida ligam-se e ativam as plaquetas circulantes, as quais determinam o 

início da cascata de coagulação e a consequente formação do coágulo de fibrina, para o qual 

migram outras células envolvidas no processo de cicatrização (ZHAO et al., 2016). Essa fase 

ocorre, em geral, no primeiro dia após a injúria cutânea (DAS e BAKER, 2016). 

Já na fase inflamatória ocorre a limpeza de detritos celulares, extracelulares ou 

patogênicos presentes na lesão (ZHAO et al., 2016) por meio da infiltração de neutrófilos e 

linfócitos, recrutamento de monócitos e diferenciação de macrófagos durante quatro a cinco 

dias após a injúria inicial (DAS e BAKER, 2016). Entratanto, na presença de estímulos 

nocivos externos (como ocorre quando há infecção nas feridas), a inflamação pode prolongar-

se (ZHAO et al., 2016), o que colabora para a cronificação da lesão. 

Na fase proliferativa, a atividade celular predomina em resposta a níveis aumentados 

de citocinas, como o fator de crescimento epidérmico (EGF). A re-epitelização começa 

através dos queratinócitos e da fibronectina. As células endoteliais e os fibroblastos começam 

a se acumular no local da ferida para sintetizar o tecido de granulação (angiogênese e 

fibroplasia), fornecendo oxigênio, nutrientes e uma matriz muito hidratada para sustentar os 

altos níveis de atividade celular (ZHAO et al, 2016; MARTIN e NUNAN, 2015). 

Fisiologicamente, essa fase dura até 21 dias (DAS e BAKER, 2016).  

Por fim, na fase de remodelação, os fibroblastos aumentam a expressão de colágeno 

tipo I a partir da desorganização do colágeno tipo III, contraindo a ferida e permitindo a 

formação da cicatriz (ZHAO et al., 2016).  



22 

 

 

Em indivíduos saudáveis, esse processo de restauração cutânea é altamente eficiente. 

Porém, fatores sistêmicos (como estado nutricional ou imunológico comprometido, idade 

avançada e comorbidades) podem determinar atrasos no processo de reparo tecidual.  

Qualquer lesão cutânea tem o potencial de se tornar crônica e, portanto, as feridas 

crônicas são classificadas com base nas causas subjacentes, a saber: insuficiência vascular, 

diabetes mellitus e pressão local (ZHAO et al., 2016; MARTIN e NUNAN, 2015), 

determinando, respectivamente, o desenvolvimento de úlceras venosas, arteriais ou mistas, 

feridas diabéticas e lesões por pressão.  

 Pode-se dizer que, em condições fisiológicas, no sistema venoso dos membros 

inferiores, a bomba muscular da panturrilha impulsiona o sangue venoso para o coração e as 

válvulas venosas determinam um fluxo sanguíneo unidirecional (da periferia para a parte 

superior do corpo) (ALAVI et al., 2016). 

Contudo, caso a bomba muscular da panturrilha torne-se ineficaz (por perda muscular 

ou imobilidade) ou, caso as válvulas tenham suas funções comprometidas (por traumas, 

trombose venosa profunda etc), ocorrerá acúmulo de sangue venoso. Este, por sua vez, 

resultará em fluxo reverso ou vazamento ao redor das válvulas fechadas, bem como, em 

aumento da pressão venosa, os quais, associados à consequente deposição de hemossiderina e 

fibrina ao redor das paredes dos capilares culmina alterações na difusão de oxigênio e em 

ulceração da perna (ALAVI et al., 2016). 

O adequado tratamento dessas úlceras envolve diagnóstico adequado, terapia de 

compressão adequada, tratamento local da ferida e intervenção cirúrgica adequada (quando 

necessário) (ALAVI et al., 2016). A condução da terapia de compressão é fundamental para 

condução clínica positiva de pacientes com úlceras venosas. 

Esta deve ser mediada a partir da mensuração do índice tornozelo-braquial (ITB), 

considerado uma ferramenta de triagem não invasiva que oferece altas sensibilidade e 

especificidade na detecção de doença oclusiva arterial. Esse índice é calculado ao se dividir a 

pressão sistólica do tornozelo pela melhor estimativa da pressão central (ou seja, a mais alta 

pressão arterial sistólica braquial, após mensurar em ambos os braços) (ALAVI et al., 2016). 

As medidas normais do ITB variam de 0,9 a 1,3. Em geral, índices abaixo de 0,8 

significam alguma doença arterial e podem estar associados à claudicação intermitente, 

enquanto que um ITB menor que 0,5 indica isquemia severa (ALAVI et al., 2016). Assim, 

serão elegíveis para terapia compressiva os pacientes com ITB acima de 0,9.  

Já no que se refere às feridas diabéticas, deve-se destacar que elas ocorrem em 

aproximadamente 15% dos pacientes com diabetes, sobretudo, devido à neuropatia diabética, 
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à doença arterial periférica ou ambas. Elas determinam altas taxas de morbimortalidade e são 

responsáveis pela maior parte das hospitalizações desses pacientes (OLIVEIRA; 

MONTENEGRO JUNIOR; VENCIO, 2017; ANDREWS; HOUDEK; KIEMELE, 2015; 

BRASIL, 2016). 

A neuropatia diabética é o distúrbio neurológico demonstrável clinicamente ou por 

métodos laboratoriais em pacientes diabéticos, quando excluídas outras causas de neuropatia 

(OLIVEIRA; MONTENEGRO JUNIOR; VENCIO, 2017). Envolve a perda progressiva de 

fibras nervosas causadas pela diminuição do fluxo sangüíneo e por altos níveis glicêmicos 

(ANDREWS; HOUDEK; KIEMELE, 2015). 

Os pacientes com feridas diabéticas decorrentes de neuropatia apresentam alterações 

da sensibilidade dos membros inferiores, relatadas como dormências, formigamentos, 

pontadas, choques, agulhadas em pernas e pés, desconforto ou dor ao toque de lençóis e 

cobertores e queixas de diminuição ou perda de sensibilidade tátil, térmica ou dolorosa 

(OLIVEIRA; MONTENEGRO JUNIOR; VENCIO, 2017).  

Podem ser relatados também sensação de queimação que melhora com exercício ou 

sintomas de diminuição da sensibilidade, como perder o sapato sem notar ou lesões 

traumáticas assintomáticas. Sobreleva-se, com isso, que o achado mais importante é a 

diminuição da sensibilidade e a atrofia da musculatura interóssea, aumento do arco plantar, 

dedos em “garra” e calos em áreas de aumento de pressão (BRASIL, 2013).  

Já os pacientes com feridas diabéticas decorrentes de doença arterial periférica 

caracterizam-se por história de claudicação intermitente, isto é, dor em repouso que piora com 

exercício ou elevação do membro superior. Observa-se rubor postural do pé e palidez à 

elevação do membro inferior. O pé apresenta-se frio, com ausência dos pulsos tibial posterior 

e pedioso dorsal (BRASIL, 2013). 

As deformidades dos pés associadas com a neuropatia periférica e com a diminuição 

da mobilidade articular levam a um aumento da pressão em áreas de apoio e em 

proeminências ósseas, ocasionando dano tecidual. Essas lesões repetidas formam calos, 

bolhas, ferimentos superficiais e, em último caso, úlceras de pele (BRASIL, 2013). 

Assim, as feridas diabéticas, também denominadas, pela expressão “pé diabético” 

podem ser definidas como infecção, ulceração e/ou destruição de tecidos moles associadas a 

alterações neurológicas e vários graus de doença arterial periférica nos membros inferiores 

(OLIVEIRA; MONTENEGRO JUNIOR; VENCIO, 2017). 
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2.2.1. Fator de crescimento epidérmico (EGF) em feridas  

 

O fator de crescimento epidérmico (EGF) é um polipeptídeo único que tem uma 

asparagina no resíduo amino-terminal e uma arginina no resíduo carboxila-terminal 

(TAYLOR; MITCHELL; COHEN, 1972). Seu mecanismo de ação se dá por meio da ligação 

da molécula de EGF a receptores protéicos do tipo tirosina quinase, expressos na maioria das 

células da pele. Esses receptores são proteínas transmembranas, compostas por três domínios: 

um domínio externo, de ligação ao EGF; um domínio interno, com atividade cinase; e um 

domínio (tirosina) que atua como substrato, podendo ser fosforilado (COHEN, 2008). 

A partir dessa ligação, obtêm-se uma série de respostas biológicas, tais como, 

migração, proliferação, citoproteção, diferenciação celular e apoptose (SHEN et al., 2017). Na 

cicatrização de feridas, a ativação do receptor de EGF desempenha um papel importante na 

re-epitelização e na maturação dérmica à medida que determina a proliferação e migração de 

queratinócitos, células endoteliais e fibroblastos, facilitando a regeneração dérmica (CHAN et 

al., 2015).   

Uma molécula bioidêntica ao EGF humano, denominada sh-oligopeptídeo-1, pode ser 

obtida por um processo biotecnológico de fermentação (BROWN et al, 1986), através da 

bactéria Escherichia coli. Essa molécula pode ser acrescentada a hidrogéis de uso tópico por 

meio de manipulação em farmácia magistral. Trata-se de uma característica de importância 

terapêutica, tendo em vista que, pela capacidade dos hidrogéis de vincular e, em seguida, 

liberar materiais biológicos, essas apresentações aumentam suas possibilidades de promover a 

cicatrização das feridas (BODNAR, 2013).  

Observam-se diferentes apresentações de EGF, tais como espuma de poliuretano com 

EGF (PYUN et al., 2015), hidrogel com nanopartículas de EGF (HAJIMIRI et al., 2015) e 

EGF liofilizado para uso em injeções intra-lesionais (SANTANA et al., 2015). Esses estudos, 

e ainda outros (KHANBANHA et al., 2014; WU et al., 2015), têm verificado o aumento da 

taxa de regeneração epidérmica e re-epitelização de feridas crônicas. Porém, não foram 

encontrados estudos que abordassem a avaliação microbiológica de feridas crônicas tratadas 

com EGF. 

 

2.2.2. Hidrogéis em feridas 

 

Os hidrogéis são polímeros insolúveis aos quais estão ligados um volume 

relativamente grande de água, que se torna disponível no leito das feridas para manter um 
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ambiente úmido (DUMVILLE et al., 2011). Podem ser descritos também como produtos 

gelatinosos que servem como uma matriz extracelular (ECM) sintética que preenche o leito da 

ferida, são tipicamente não tóxicos para o tecido circundante e não promovem uma resposta 

imunitária, podendo ser derivados de materiais como carboximetilcelulose, colágeno, fibrina e 

ácido hialurônico (BODNAR, 2013). 

Usado sem aditivos é considerado uma terapia comum para feridas cutâneas pela 

facilidade de uso (BODNAR, 2013) por estimular o desbridamento autolítico e ter efetividade 

na cicatrização de feridas diabéticas quando comparado a outras coberturas simples 

(DUMVILLE et al., 2011). 

Estudos recentes foram realizados pelo Grupo de Pesquisa Clínica, Feridas e 

Biomateriais, da Universidade Federal Fluminense (UFF), a respeito da avaliação da 

microbiota de feridas crônicas tratadas com um hidrogel à base de carboximetilcelulose. O 

foco estava na análise de Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, dos quais foram 

encontradas altas taxas de prevalência nas lesões. Porém, apesar disso, nenhuma cepa de 

P. aeruginosa apresentava multiressistência aos antimicrobianos, enquanto que, dentre as 

cepas de S. aureus, 39% eram multirresistentes (OLIVEIRA et al., 2017; PIRES et al., 2018). 

As propriedades físicas dos hidrogéis possibilitam explorar a importante capacidade 

desses produtos de fornecer moléculas bioativas ao leito da ferida, acelerando a cicatrização 

da lesão (BODNAR, 2013). Diversos polímeros podem ser usados na composição do gel, 

porém, evidências científicas mais robustas são necessárias para avaliar a efetividade das 

diferentes formulações (DUMVILLE et al., 2011), bem como, os impactos destas na 

microbiota das feridas. 

 

2.3. Microbiota de feridas 

 

2.3.1. Colonização e Infecção 

  

Todas as feridas abertas são colonizadas com microrganismos (ANDREWS; 

HOUDEK; KIEMELE, 2015), isto é, há elevada concentração de bactérias nos tecidos 

afetados (VYAS e WONG, 2016; RAHIM et al., 2017).  

A carga bacteriana elevada, associada a outros fatores de risco associados ao paciente, 

pode resultar em infecção em feridas, a qual, em geral, determina um prolongamento da fase 

inflamatória do processo de cicatrização (VYAS e WONG, 2016; RAHIM et al., 2017). A 

infecção é o maior contribuinte para cronicidade das feridas (GANESH et al., 2015). 
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A presença de uma diversidade de espécies bacterianas parece predispor à produção de 

fatores de virulência, tais como hemolisinas, proteases e colagenases, que causam inflamação, 

impedem a cicatrização de feridas e contribuem para a cronicidade da infecção (SPICHLER et 

al., 2015).  

A definição clínica de infecção geralmente aceita, de acordo com a Sociedade 

Americana de Doenças Infecciosas (LIPSKY et al., 2012), é a presença de secreções 

purulentas ou pelo menos dois sinais ou sintomas de inflamação (eritema, calor, sensibilidade, 

dor e induração). Já as infecções que ocorrem especificamente em feridas diabéticas, 

denominadas internacionalmente como “diabetic foot infections” (DFI), são definidas como 

uma síndrome clínica caracterizada por achados locais de inflamação ou purulência (às vezes 

acompanhada de manifestações sistêmicas de sepse) ocorrendo em um local abaixo do 

maléolo em uma pessoa com diabetes (UÇKAY et al., 2014). 

A fisiopatologia das infecções em feridas é bastante complexa, mas sua prevalência e 

gravidade são em grande parte consequência de distúrbios relacionados ao hospedeiro 

(imunopatia, neuropatia e arteriopatia) e secundariamente a fatores relacionados ao patógeno 

(virulência, resistência a antibióticos e carga microbiana) (SPICHLER et al., 2015). Daí a 

importância de estudar esses aspectos no que se refere à avaliação microbiológica de lesões. 

Destacam-se como microrganismos mais prevalentes em feridas crônicas 

Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa (SPICHLER et al., 2015; VYAS e 

WONG, 2016; RAHIM et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2017; PIRES et al., 2018).  

  

2.3.2. Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-positiva aeróbia (SPICHLER et al., 2015) 

comensal e patogênica para a espécie humana (DUNYACH-REMY et al., 2016). Pode 

provocar uma ampla gama de infecções, tais como, bacteremias, endocardite, infecções de 

pele e tecidos moles, osteoarticulares e pulmonares. Destacam-se, nesse sentido, as infecções 

em feridas crônicas (DAS e BAKER, 2016; SPICHLER et al., 2015), mediadas por 

numerosos fatores de virulência (DUNYACH-REMY et al., 2016; COATES; MORAN; 

HORSBURGH, 2014).  

A patogênese das infecções em feridas por S. aureus se dá inicialmente pela evasão às 

defesas do hospedeiro. Esse processo ocorre por meio de diferentes fatores virulência, tais 

como: hemolisina-α e leucocidina de Panton-Valentine (PVL), que lisam as células do 
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hospedeiro; e, proteína inibitória da quimiotaxia de estafilococos (CHIPS), que impede a ação 

dos neutrófilos (DUNYACH-REMY et al., 2016).  

Observa-se, então, a adesão aos componentes da superfície da lesão (fibrinogênio, 

fibronectina e queratinócitos epidérmicos) por meio de adesinas. Em seguida, ocorre a 

invasão de células hospedeiras não-fagocíticas, mediada por integrinas (FOSTER et al., 

2014). A disseminação sistêmica das bactérias a partir das feridas não é comum, mas através 

da produção de toxinas esfoliativas (ET) pode haver a facilitação da invasão bacteriana nos 

tecidos. O estado crônico de infecção em feridas é determinado também, dentre outros fatores, 

pela produção de metaloproteinases de matriz (MMP) (DUNYACH-REMY et al., 2016).  

Cepas isoladas de feridas infectadas apresentam mais fatores de virulência do que 

aquelas isoladas de feridas colonizadas, o que parece indicar que a avaliação molecular da 

presença de genes de virulência em cepas de S. aureus pode colaborar para análise da 

presença de infecção clínica em pacientes com feridas (SOTTO et al., 2012). 

Sobreleva-se também a capacidade das cepas de S. aureus de desenvolverem 

resistência a múltiplas drogas antimicrobianas, evidenciada, sobretudo, em cepas 

denominadas Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) (DAS e BAKER, 2016; 

SPICHLER et al., 2015), isto é, resistentes a todos os antimicrobianos beta-lactâmicos.  

As taxas de isolamento destes patógenos multirresistentes a fármacos variam 

amplamente por área geográfica e centro de tratamento. Mas, a presença potencial de tais 

microrganismos resistentes enfatiza a importância de realizar testes de sensibilidade para 

infecções de feridas, bem como, de evitar a antibioticoterapia indiscriminada que impulsiona 

esta resistência. 

 

2.3.3. Pseudomonas aeruginosa 

 

P. aeruginosa é um bacilo gram-negativo que possui metabolismo versátil e, por isso, 

se distribui de maneira ubíqua em diferentes ambientes. É um agente patogênico oportunista, 

geralmente associado a infecções do trato urinário, gastrointestinais, em queimaduras, em 

feridas, pneumonias e otites (MULCAHY; ISABELLA; LEWIS, 2014; TURNER et al., 2014. 

O’MEARA et al., 2014).  

Esse microrganismo é capaz de expressar uma impressionante variedade de fatores de 

virulência (SERRA et al., 2015). Nesse sentido, é conveniente destacar que as cepas de 

P. aeruginosa determinantes de infecções agudas têm características diferentes daquelas 

isoladas de infecções crônicas. Isso porque, forças de seleção podem atuar sobre as bactérias, 



28 

 

 

fazendo com que permaneçam presentes na infecção apenas os clones mais adaptados, 

gerando fenótipos especializados nas infecções crônicas. Feridas crônicas infectadas por 

P. aeruginosa persistem por muito tempo com pouca mortalidade associada (TURNER et al., 

2014). 

Cerca de 75% da membrana externa de gram-negativos, como P. aeruginosa, é 

composta por moléculas lipopolissacarídeas (LPS). Essa estrutura, denominada também de 

endotoxina ou antígeno O, é considerada um dos principais fatores de virulência bacterianos, 

sobretudo por sua atividade imunoestimulante (RAMACHANDRAN, 2014). 

Importantes fatores de virulência são também as exotoxinas ExoS, ExoT, ExoU e 

ExoY, secretadas passivamente pela célula ou por meio de secreção ativa através dos sistemas 

de secreção do tipo I (T1SS), do tipo II (T2SS), do tipo III (T3SS), do tipo IV (T4SS), do tipo 

V (T5SS) ou do tipo VI (T6SS) (FILLOUX, 2011; BASSO et al. 2017). 

Os sistemas de secreção são estruturas responsáveis pela liberação das exotoxinas no 

meio extracelular, porém, as cepas de P. aeruginosa que possuem o sistema de secreção tipo 

III (T3SS) são potencialmente mais patogênicas do que aquelas que possuem os demais tipos 

de sistemas de secreção (BASSO et al., 2017). Isso porque o sistema de secreção tipo III 

(T3SS) transfere exotoxinas (exoS, exoU, exoT e exoY) da bactéria diretamente para o interior 

da célula do hospedeiro, culminando na ativação do sistema imune. 

ExoS é a principal citotoxina envolvida na colonização, invasão e disseminação 

bacteriana durante a infecção devido a indução de processos apoptóticos na célula do 

hospedeiro. Já ExoU é uma fosfolipase que mostra capacidades de lisar rapidamente as 

células (ANANTHARAJAH; MINGEOT-LECLERCQ; VANBAMBEKE, 2016).  

Dentre os demais componentes estruturais de P. aeruginosa, pode-se destacar também 

a presença de flagelo e de fímbrias, que contribuem para mobilidade bacteriana (TURNER et 

al., 2014) e, por isso, influenciam na capacidade de colonizar diferentes sistemas no 

organismo hospedeiro. Cepas de P. aeruginosa multirresistentes aos antimicrobianos também 

são cada vez mais prevalentes (MARAOLO et al., 2017). 

 

2.3.4. Biofilmes em feridas 

 

Uma propriedade patogênica adicional de muitos microrganismos é a sua capacidade 

de produção de biofilme (SPICHLER et al., 2015), os quais estão tipicamente presentes nas 

superfícies, tais como os leitos de feridas cicatrizando por segunda intenção (VYAS e 

WONG, 2016; RAHIM et al., 2017).  
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Os biofilmes são definidos como comunidades polimicrobianas complexas associadas 

a uma matriz extracelular polissacarídea secretada pelas bactérias. São estruturas bem 

hidratadas, compostas por 15% de células e 85% de material de matriz. Proporcionam um 

ambiente único ao facilitar a sinalização entre as células bacterianas em virtude da produção e 

detecção de moléculas que promovem o comportamento coletivo das bactérias do biofilme 

(VYAS e WONG, 2016; RAHIM et al., 2017).  

O desenvolvimento dos biofilmes ocorre a partir da ligação inicial das células 

bacterianas livres (planctônicas) a uma superfície, formam-se então microcolônias, seguidas 

de diferenciação na matriz exopolissacarídea, formada por alginato, proteínas e moléculas de 

DNA. A maturação do biofilme continua e as estruturas formadas são intercaladas com canais 

cheios de líquido que permitem a troca de resíduos metabólicos e nutrientes (VYAS e 

WONG, 2016). As bactérias no biofilme são denominadas células sésseis (COOPER; 

BJARNSHOLT; ALHEDE, 2014). 

O processo de amadurecimento dessa estrutura é regulado por meio do quorum-

sensing, definido como um sistema de comunicação que coordena as atividades metabólicas 

em beneficio das diferentes estirpes presentes no biofilme (COOPER; BJARNSHOLT; 

ALHEDE, 2014; VYAS e WONG, 2016; RAHIM et al., 2017). 

Sabe-se que biofilmes de S. aureus parecem inibir a cicatrização de feridas, diminuir a 

imunidade localizada e permitir que outros microrganismos colonizem e infectem a lesão 

(TONG et al., 2015). A capacidade de formação de biofilmes é também um importante fator 

de virulência das cepas de P. aeruginosa (GABRILSKA e RUMBAUGH, 2015; SNYDER et 

al., 2017; VYAS e WONG, 2016; RAHIM et al., 2017).  

A identificação da presença de biofilmes nas lesões tem sua relevância clínica na 

dificuldade intrínseca à sua remoção e tratamento. Isso porque se desenvolvem mais 

frequentemente em infecções crônicas e, em geral, são formados por diferentes espécies 

bacterianas, que exibem um aumento da resistência aos antibióticos e desinfetantes 

(GABRILSKA e RUMBAUGH, 2015; SNYDER et al., 2017; VYAS e WONG, 2016; 

RAHIM et al., 2017).  

 

2.4. Análise microbiológica de feridas 

 

2.4.1. Coleta de material biológico 
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A coleta de material biológico de feridas por meio de swab é considerada um 

procedimento simples, de baixo custo e não invasivo. Culturas bacteriológicas obtidas através 

de swabs provenientes de lesões apresentam alta sensibilidade, especificidade e precisão 

(MISIC et al., 2014; LEVINE et al., 1976).  

O swab deve ser obtido apenas após limpeza (com substâncias não antimicrobianas) e 

desbridamento da ferida, a partir do tecido viável da ferida. Para tal, o mesmo deve ser girado 

sobre uma área de 1 cm
2
 durante 5 segundos, pressionado de maneira suficiente a extrair 

fluido do tecido, sendo imediatamente inserido em meio de transporte e transportado ao 

laboratório de microbiologia clínica (LEVINE et al., 1976; GARDNER et al., 2014).  

Um estudo realizado na Dinamarca comparando microrganismos encontrados através 

da técnica de coleta de espécime clínico com swab e com biópsia evidenciou que não houve 

diferença significativa no que tange ao quantitativo de microrganismos encontrados nas 

feridas. Em ambas as técnicas foram verificadas predominâncias de S. aureus (encontrado em 

34 feridas por swab e 30 feridas por biopsia) e P.aeruginosa (encontrado em 17 feridas por 

swab e 18 feridas por biopsia) (GJODSBOL et al., 2012). 

O swab é capaz de obter microrganismos presentes colonizando as lesões, isto é, são 

menos propensos a permitir a identificação dos microrganismos causadores de infecção. 

Assim, sabe-se que para ótima identificação de patógenos responsáveis por infecções de 

feridas crônicas os melhores espécimes incluem aqueles obtidos por curetagem da úlcera 

desbridada ou por biópsia (UÇKAY et al, 2014; RONDAS et al., 2015).  

 

2.4.2. Cultura padrão e meios de cultura específicos 

 

Ao chegar ao laboratório de microbiologia clínica, o swab pode ser depositado em 

salina estéril ou em caldo triptico de soja (TSB) e submetido à agitação em vórtex 

(GARDNER et al., 2014), seguindo para estufa bacteriológica para ser incubado a 

temperatura de 37ºC por 24 a 48h. Por outro lado, pode também ser submetido a meios de 

cultura enriquecidos (MURRAY et al., 2007). 

No meio de cultura TSB, a massa bacteriana cultivável derivada da lesão, evidenciada 

a partir da turvação do caldo, pode ser semeada em outros meios de cultura em câmara de 

fluxo laminar utilizando alças estéreis descartáveis. Considerando aspectos como morfologia 

das colônias crescidas em meios de cultura sólidos, pode-se inferir a possível espécie 

microbiana. 
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Microscopicamente, P. aeruginosa é um bacilo gram-negativo reto. É classificada 

como aeróbia, obtendo energia a partir dos carboidratos através de um metabolismo oxidativo 

(dependente de O2), logo, enquadra-se entre os microrganismos não fermentadores (WU et al., 

2011). Enquanto que S. aureus é visualizado ao microscópio como um microrganismo gram-

positivo que se apresenta na forma de cocos (FREITAS e PICOLI, 2007). 

Macroscopicamente, P. aeruginosa cresce formando colônias iridescentes irregulares. 

A maioria das cepas sintetiza pigmentos hidrossolúveis, tais como a piocianina, que confere 

uma cor azul ao meio de cultura, e a pioverdina, que determina uma coloração esverdeada. 

Esta observação, associada à produção de odor característico de frutas, produto de uma 

aminoacetofenona liberada pelo microrganismo, são características de grande importância em 

sua identificação de rotina. Outra característica destacável é a formação, em meios de cultura 

líquidos e sólidos, de uma camada de aspecto mucóide, importante na formação de biofilmes 

(WU et al., 2011). 

O meio de cultura ágar cetrimida é seletivo e indicador para o isolamento de 

P. aeruginosa (WU et al., 2011). Dessa forma, considerando as técnicas de cultura padrão, 

este microrganismo pode ser identificado pela morfologia da colônia, prova de oxidase 

positiva e crescimento em meio ágar cetrimida. 

No que tange ao S. aureus, destaca-se o emprego do meio ágar manitol salgado, que 

possui em média 7,5% de cloreto de sódio e, devido a sua pressão osmótica, seleciona aquelas 

bactérias que toleram altas concentrações de sal, podendo inibir o crescimento da maioria dos 

microrganismos gram-positivos e gram-negativos, exceto estafilococos e micrococos 

(SHIELDS e T-SANG, 2006). Este meio usa vermelho de fenol como indicador de pH, e em 

pH variando de 6,9 a 8,4 a cor do meio permanece vermelha; quando encontra-se acima de 8,9 

o meio se torna rosa. Quando ocorre a presença de bactéria fermentadora, ocorre a produção 

de ácido, o qual diminui o pH e gera coloração amarelada no meio, que é o caso do S. aureus 

(SHIELDS e T-SANG, 2006). 

 

 

 

 

2.4.3. MALDI-TOF MS 

 

MALDI-TOF MS é a sigla em inglês para Matrix Assisted Laser Desorption 

Ionization Time-of-Flight Mass Espectometry e que, em português, pode ser traduzida como 
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“espectometria de massas por tempo de voo de ionização e dessorção a laser assistida por 

matriz”. Trata-se de um método de identificação de microrganismos no qual se aplica a 

espectrometria de massas à microbiologia (PASTERNAK, 2012) por meio de etapas simples. 

Na primeira delas, deposita-se a amostra a ser analisada em uma placa metálica e, 

posteriormente, acrescenta-se uma matriz de ácido α-ciano-hidroxicinâmico (ACHC), 

ocorrendo evaporação dos solventes e cristalização. A placa metálica, por sua vez, é 

introduzida no espectrômetro de massa, e feixes de laser ultravioleta de determinado 

comprimento de onda são emitidos sobre cada amostra (NOWAKONSKI et al., 2015).  

A matriz absorve a energia do laser e ocorre dessorção da amostra com formação de 

íons com massas diferentes. Os íons formados movimentam-se sob a influência do campo 

elétrico, atravessam grades de extração e atingem o tubo de voo, na extremidade do qual se 

encontra o detector. Os menores íons chegam primeiro ao detector. Assim, o tempo de voo 

necessário para alcançar o detector é dependente da massa e carga do material analisado, 

resultando em um único perfil espectral para uma dada espécie. Esse perfil é comparado com 

um banco de dados informatizado, um valor numérico é gerado pelo espectrofotômetro e se 

obtém um relatório com a identificação rápida e precisa do microrganismo ao nível de espécie 

(NOWAKONSKI et al., 2015).  

As bases de dados de referência disponíveis no mercado referem-se aos 

espectrômetros das empresas Microflex LT ou da BioMérieux, que incluem padrões proteicos 

espécie-específicos de várias bactérias e fungos. Dessa forma, a tecnologia de MALDI-TOF 

permite identificação bacteriana precisa de uma grande variedade de espécies em tempo 

reduzido, de 24-48h a alguns minutos, a partir de uma pequena quantidade de biomassa 

microbiana necessária para a análise (NOWAKONSKI et al., 2015). 

 

2.4.4. Testes de suscetibilidade aos antimicrobianos  

 

Os testes de susceptibilidade a antimicrobianos são métodos laboratoriais realizados in 

vitro para verificar o potencial que uma droga apresenta para inibir o crescimento bacteriano. 

Os principais são o método de disco-difusão e o teste da concentração inibitória mínima 

(CLSI, 2015).  

 O método de disco-difusão em ágar, ou método de Kirby-Bauer, fornece resultados 

qualitativos, sendo um dos mais simples e confiáveis utilizados pelos laboratórios de 

microbiologia. Parte do princípio da difusão do antimicrobiano na superfície do ágar, a partir 

de um disco de papel-filtro impregnado, em concentrações fixas (CLSI, 2015). O disco é 
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colocado sobre a superfície do ágar após semeadura do inóculo bacteriano, que é feita a partir 

de uma salina cuja turvação deve equivalente a 0,5 pela Escala de Mc Farland, que representa 

um crescimento bacteriano de cerca de 1,5 x 10
8
 UFC/mL (150 milhões de unidades 

formadoras de colônias por mililitro) (CLSI, 2015). 

As placas para realização do teste de susceptibilidade a antimicrobianos por disco-

difusão devem conter o meio de cultura ágar Müeller-Hinton. Para isso, o inóculo bacteriano 

deve ser semado confluentemente através de uma alça bacteriológica ou de um swab, para a 

formação de um “tapete” de bactérias sobre o meio. Em seguida são colocados sob a placa os 

discos de papel-filtro impregnados pelos antimicrobianos sugeridos pelo Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI, 2015). A placa é incubada por um período de 18 a 24h 

a 35ºC ±2 graus, após o qual é possível evidenciar a formação de halos de inibição. 

Para evitar interferências que possam dificultar a leitura e interpretação dos halos após 

a incubação, é padronizado que em uma placa de 150 mm, devem ser colocados no máximo 

12 discos e em uma placa de 90 mm, no máximo cinco discos (CLSI, 2015).  

Os resultados são interpretados classificando os microrganismos como “sensível”, 

“com susceptibilidade intermediária” ou “resistente”, de acordo com as mensurações dos 

diâmetros dos halos de inibição formados nas placas. A categoria “sensível” significa que 

uma infecção por uma determinada cepa pode ser tratada adequadamente com a dose de 

agente antimicrobiano recomendada para esse tipo de infecção e espécie infectante. Enquanto 

que as cepas “resistentes” não são inibidas pelas concentrações sistêmicas dos agentes 

antimicrobianos geralmente atingíveis nos regimes terapêuticos normais (CLSI, 2015).  

 

2.4.5. Reação em cadeia da polimerase convencional (PCR) e Reação em cadeia da 

polimerase quantitativa (qPCR) 

 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é um método molecular para amplificar uma 

região genômica de interesse (SPICHLER et al., 2015). Para realização de ensaios de PCR, 

são necessárias moléculas moldes de DNA extraídas do organismo a ser caracterizado, dois 

oligonucleótideos iniciadores complementares, que se ligam às extremidades do gene ou 

região do DNA molde a ser amplificada, uma enzima polimerase estável ao calor, 

dexoribonucleotídeos A, G, C e T e uma solução tampão que providencia um ambiente 

químico apropriado para uma boa atividade e estabilidade da polimerase (QUAN; 

SAUZADE; BROUZES, 2018).  
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Os iniciadores servem como ponto de partida para a polimerase para adicionar os 

nucleotídeos que compõem uma nova fita de DNA, complementar à fita molde. O processo de 

polimerização repete-se entre as fitas, formando um número potencialmente crescente de 

moléculas bifilamentares de DNA (QUAN; SAUZADE; BROUZES, 2018). 

Cada ciclo de amplificação consiste numa desnaturação térmica, fase na qual a cadeia 

dupla do DNA é dividida em cadeias simples, uma fase de anelamento, na qual os iniciadores 

se ligam as sequências alvo de cadeia simples, e uma fase de extensão. É durante a fase de 

extensão, em que o número de cópias de DNA aumenta e são geradas cópias de moléculas de 

DNA de cadeia dupla, como a inicial (QUAN; SAUZADE; BROUZES, 2018). Ciclos 

repetidos de desnaturação, helicoidização e síntese resultam em um aumento exponencial no 

número de segmentos replicados. Amplificações de até um milhão de vezes podem ser obtidas 

dentro de 1 a 2 horas. 

A PCR em tempo real quantitativa (qPCR) mede a quantidade de produto de PCR após 

cada ciclo de amplificação usando um marcador fluorescente, que se liga à dupla fita de DNA. 

O método é quantitativo (qPCR) quando calibrado a partir de uma curva padrão elaborada 

usando dados da fase exponencial de amplificação de uma sequencia alvo de uma cepa padrão 

(ATCC), a partir da qual pode-se conhecer o número de cópias (QUAN; SAUZADE; 

BROUZES, 2018).  

Um gráfico típico de amplificação por qPCR exibe uma curva e inclui uma fase da 

linha de base, seguida de uma fase exponencial que atinge um patamar. A fase exponencial 

representa a fase mais eficiente de amplificação e a quantidade de produtos de PCR duplica 

em cada ciclo. A quantidade absoluta da sequência alvo em uma reação qPCR é medida em 

relação a curva padrão. Nesse método, parte-se do princípio que as eficiências de 

amplificação da amostra e das cepas padrões são equivalentes (QUAN; SAUZADE; 

BROUZES, 2018). 

Destaca-se também que os resultados da qPCR são avaliados sem eletroforese em gel 

de agarose, resultando menor tempo para sua análise. Ademais, as reações qPCR são 

executadas e os dados são avaliados em um sistema unificado de qPCR, em tubo fechado, 

dessa forma, as oportunidades de contaminação são reduzidas e a necessidade de manipulação 

após a amplificação não ocorre. 

 

2.4.6. Formação de biofilme em placa 
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Há diferentes tipos de ensaios que podem ser utilizados para analisar a capacidade de 

formação de biofilme por determinada amostra bacteriana. Uma dessas possibilidades é a 

análise de biofilmes estáticos, técnica particularmente útil para avaliar os estágios iniciais da 

formação do biofilme, incluindo a aderência inicial à superfície e a formação de 

microcolônias (MERRITT; KADOURI; O’TOOLE, 2011). 

Uma das maneiras de avaliar de forma estática a formação de biofilmes é o ensaio em 

placa de 96 poços, que é considerado um método simples de alto rendimento usado para 

monitorar a fixação microbiana a uma superfície abiótica. Resumidamente, as amostras, cujas 

capacidades de formação de biofilme serão avaliadas, são cultivadas em placas de 

microtitulação por um período de tempo desejado (MERRITT; KADOURI; O’TOOLE, 

2011).  

Posteriormente, os poços são lavados para remover bactérias planctônicas. As células 

que permanecem aderidas aos poços são subsequentemente coradas com um corante que 

permite a visualização do padrão de fixação. Este corante associado à superfície também pode 

ser solubilizado para avaliação semiquantitativa do biofilme formado. Por fim, mede-se a 

densidade óptica de cada uma das amostras (MERRITT; KADOURI; O’TOOLE, 2011). Os 

pontos de corte na mensuração da densidade óptica são estabelecidos de acordo com os 

resultados obtidos nas mensurações das cepas padrões utilizadas como controles positivos e 

negativos nos testes. 
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

3.1. Tipo de Estudo 

 

Estudo de coorte prospectivo, realizado a partir da coleta de material biológico de 

feridas de pacientes diabéticos por meio de swab estéril. A exposição do estudo foi o uso de 

fator de crescimento epidérmico (rhEGF) como tratamento de feridas e o desfecho primário 

foi a colonização das feridas por S. aureus e P. aeruginosa.  

Os dois grupos de análise foram o grupo-exposto, composto pelos pacientes em uso de 

fator de crescimento epidérmico, e o grupo-controle, formado pelos pacientes em uso de um 

hidrogel a base carboximetilcelulose a 2%. As figuras 1 e 2 mostram os recipientes utilizados 

para acondicionamento dos produtos utilizados. 

  
Figura 1 – Recipiente para acondicionamento do 

produto A (EGF). 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 2 – Recipiente para acondicionamento do 

produto B (Hidrogel). 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Este estudo de coorte teve sua coleta de dados clínicos realizada concomitantemente a 

um ensaio clínico randomizado que visou mensurar a efetividade do fator de crescimento 

epidérmico (EGF) comparado ao gel de carboximetilcelulose a 2%. Ambos os projetos foram 

realizados com suporte científico e humano do Grupo de Pesquisa Clínica, Feridas e 

Biomateriais. 
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3.2. Campos de Pesquisa  

 

A coleta de dados clínicos foi realizada no Ambulatório de Reparo de Feridas do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Nesta unidade todas as consultas são realizadas com base na sistematização da assistência de 

enfermagem: histórico (ou coleta de dados), diagnóstico de enfermagem, planejamento da 

assistência, prescrição de enfermagem e avaliação de resultados. As análises microbiológicas 

foram realizadas no Laboratório de Controle Microbiológico (LCM) da Faculdade de 

Farmácia da UFF e no Laboratório de Biologia Molecular de Bactérias da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro da UFRJ.  

 

3.3. População e Amostra  

 

A população atendida no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP no ano de 2015 

foi composta por 165 pacientes por ano, prioritariamente mulheres acima de 50 anos, sendo 

que 51% das lesões apresentadas pelos pacientes eram de etiologia venosa, 24% eram de 

etiologia diabética e 25% representavam lesões de outras etiologias (PESSANHA e 

OLIVEIRA, 2015; OLIVEIRA et al., 2016; OLIVEIRA, 2018). Diariamente, são realizadas 

de quatro a sete consultas de enfermagem, considerando a infraestrutura e os recursos 

humanos disponíveis, as quais ocorrem três vezes por semana.  

 Os critérios de inclusão aplicados tanto para o grupo tratado com EGF quanto para o 

grupo tratado com hidrogel foram: diagnóstico médico de diabetes mellitus; idade acima de 

18 anos sem distinção de sexo; presença de ferida de etiologia diabética ou venosa; com área 

maior que 2cm
2
 e inferior a 100cm

2
; presença de, no mínimo, 25% de tecido de granulação no 

leito da lesão; uso de fator de crescimento epidérmico (grupo-exposto) ou de gel de 

carboximetilcelulose a 2% (grupo-controle) no tratamento da lesão.  

Os critérios de exclusão aplicados no momento do screnning foram: pacientes com 

suspeita ou confirmação de período gestacional; pacientes com diagnóstico de doenças 

imunodepressoras ou realização de tratamento imunussupressor; presença de sinais clínicos de 

infecção na lesão.  

A partir destes, utilizou-se uma amostragem probabilística que permitiu incluir no 

estudo mais de 40% da população de pacientes atendidos na unidade. A figura 3 mostra as 

etapas de seleção e alocação dos participantes nos grupos de análise.  
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Figura 3 – Etapas de seleção e alocação dos participantes nos grupos de análise. Niterói, 2019. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os critérios de descontinuidade, aplicados a cada consulta de enfermagem durante o 

período de seguimento, foram: utilização de outros produtos tópicos na lesão, que não os 

propostos pela pesquisa; ocorrência de evento adverso grave ou evento adverso local 

clinicamente relevante (dor de forte intensidade, eczema ou abertura de nova úlcera); não 

aderência ao plano de tratamento. Nenhum dos pacientes inicialmente incluídos foram 

descontinuados. 

 

3.4. Coleta de dados 

  

A coleta de dados realizada em duas etapas: dados clínicos e dados microbiológicos. A 

primeira incluía o levantamento dos dados de identificação do paciente, histórico de saúde e 

características da ferida, com mensuração da área por planimetria (OLIVEIRA et al., 2015) e 

fotografia, registrados em protocolo próprio. A técnica de planimetria pode ser evidenciada na 

figura 4. 
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Figura 4 – Técnica de planimetria para mensuração da área das lesões.  

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Já a coleta de dados microbiológicos iniciava-se com a obtenção de material biológico 

das feridas através de swab, os quais foram inseridos em meio de transporte Stuart (LEVINE, 

1976) tendo em vista pesquisas prévias realizadas com bons resultados para identificação de 

P. aeruginosa e S. aureus em feridas crônicas por meio dessa técnica de coleta (OLIVEIRA et 

al., 2017; PIRES et al, 2018). A figura 5 mostra o swab utilizado para coleta de material 

biológico das lesões. 

 

 
Figura 5 – Swab utilizado para coleta de material biológico das lesões.  

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em seguida, realizava-se o curativo das lesões, incluindo desbridamento dos tecidos 

inviáveis e aplicação de fator de crescimento epidérmico (EGF) ou de gel de 

carboximetilcelulose a 2% (conforme grupos de avaliação) como cobertura primária. Como 

coberturas secundárias foram empregadas gazes estéreis.  

Cada paciente foi acompanhado por doze semanas, comparecendo ao Ambulatório de 

Reparo de Feridas do HUAP uma vez por semana para as consultas de enfermagem. As 

coletas de material biológico foram realizadas nas consultas da primeira, sexta e décima 

segunda semanas, assim como, as mensurações dos tamanhos das lesões.  
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Além disso, diariamente os participantes realizavam os curativos nos domicílios, com 

base nas orientações fornecidas pelas enfermeiras pesquisadoras. Para isso, eles recebiam 

recipientes contendo todos os insumos necessários, tais como, os produtos a serem aplicados 

como cobertura primária nas lesões; gazes; ataduras; fitas adesivas; luvas de procedimento 

etc. A figura 6 mostra os insumos fornecidos para realização dos curativos nos domicílios. As 

orientações para cuidado domiciliar incluíam a importância da realização diária dos curativos 

e a necessidade de manutenção dos produtos em baixas temperaturas (geladeira). 

 
Figura 6 – Insumos fornecidos aos participantes da pesquisa para realização  

dos curativos no domicílio. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

3.5. Análise Laboratorial 

 

3.5.1. Cultura Microbiológica  

 

Ao chegar ao laboratório, os swabs coletados e introduzidos no meio de transporte 

foram colocados em 2,0 mL de salina estéril (0,9%), processados em vortex e cerca de 0,9 mL 

foi adicionado em 1 mL de TSB (Caldo Triptona de Soja) duas vezes concentrado, sendo em 

seguida incubado a 35°C (±2°C) por 24 a 48 horas. Além disso, 1,0 mL da salina foi 

congelado a - 70ºC. 

Após o período de incubação, os tubos que apresentaram turvação do meio de cultura, 

foram semeados em ágar manitol salgado e ágar cetrimida para pesquisar qualitativamente a 

presença de S. aureus e P. aeruginosa, respectivamente. Após incubação a 35°C (±2°C) por 

24 a 48 horas, as placas foram analisadas quanto ao crescimento e características das colônias.  
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3.5.2. MALDI-TOF MS 

 

Essas colônias foram semeadas em TSA, seguida por incubação em estufa por 24h a 

temperatura de 37ºC, para realização da espectometria de massas MALDI-TOF. Células 

retiradas diretamente do TSA, com o auxílio de alça bacteriológica, foram depositadas sobre a 

placa de metal utilizada no MALDI-TOF (figuras 7 e 8). Posteriormente, sobre cada amostra, 

foi adicionado 1µL de ácido fórmico 70%, que foi mantido à temperatura ambiente para 

secagem (Bruker Daltonics, Leipzig, Alemanha). 

  
Figura 7 – Placa de metal aberta, na qual 

foram acondicionadas as amostras para 

posicionamento no espectômetro de massas. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 8 – Placa de metal fechada, na qual 

foram acondicionadas as amostras para 

posicionamento no espectômetro de massas. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Para geração dos espectros, foi aplicado 1µL de uma matriz composta por um ácido 

orgânico, o alfa-ciano 4-hidroxicinâmico (HCCA), preparado em 50% de acetonitrila e 2,5% 

de ácido trifluoroacético, de forma a cobrir as amostras anteriormente aplicadas na placa. Essa 

matriz foi responsável por uma ionização mais eficiente, e compartimentalização dos 

polipeptídeos, de forma que os mesmos se dissociassem sem que houvesse alteração das suas 

características de massa molecular e carga. A figura 9 ilustra etapas desse processo. 

 
Figura 9 – Etapas do processamento das amostras para realização da  

espectometria de massas MALDI-TOF. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Após secagem (novamente, a temperatura ambiente), essa placa foi submetida ao 

espectrômetro de massa MALDI-TOF Microflex LT (figura 10) equipado com um laser de 

337nm de nitrogênio, com frequência de 60Hz, em modo linear.  

 
Figura 10 – Espectômetro de massas MALDI-TOF. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Em etapa posterior foram emitidos pulsos do laser sobre as amostras, que sofriam 

assim, uma ionização, a qual fazia com que a mesma realizasse uma espécie de “aceleração” 

em um campo magnético, atingindo o detector (esse evento é chamado “vôo”). Como os 

peptídeos menores atingem mais rapidamente o detector, em relação aos maiores, foi possível 

assim, que o software Biotyper 3.1 formasse um espectro que relacionava a carga e massa 

dessas moléculas, pela intensidade das mesmas. Esse software comparou o espectro obtido 

com os espectros contidos em seu banco de dados: através de um algoritmo baseado nas 

similaridades entre os picos do espectro da amostra testada e os picos dos espectros das 

amostras contidas no banco de dados. Calculou-se, assim, um score e o software forneceu a 

identificação da espécie de acordo com o score mais alto. “Scores” entre 3,0 e 2,3 foram 

considerados com alta credibilidade à nível de espécie; “scores” entre 2,299 e 2,0 foram 

considerados para identificação à nível de espécie; scores obtidos entre 1,999 e 1,7 foram 

considerados para identificação a nível de gênero; scores menores que 1,7 não foram 

considerados confiáveis para identificação. 

Após a espectrometria de massas por MALDI-TOF, aquelas amostras cujos resultados 

identificaram P. aeruginosa ou S. aureus, foram repicadas para ágar de soja trifosfato (TSA), 

submetidas à incubação por 24-48h a 37ºC, e, em seguida, congeladas (-80ºC) em meio 

crioprotetor (TSB com glicerol 20% v/v).   
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3.5.3. Testes de suscetibilidade aos antimicrobianos 

 

As amostras identificadas como P. aeruginosa e como S. aureus foram semeadas em 

TSA, incubadas em estufa por 24h a temperatura de 37ºC. A partir destas, procedia-se a 

avaliação da suscetibilidade aos antimicrobianos pelo método de disco-difusão em ágar 

(CLSI, 2015).  

Para P. aeruginosa foram utilizados os seguintes antibióticos: aztreonam (30µg), 

ceftazidime (30µg), ciprofloxacino (5µg), gentamicina (10µg), imipenem (10µg), meropenem 

(10µg) e piperaciclina com tazobactam (110µg) e polimixina B (300UI). A cepa de 

P. aeruginosa ATCC 27853 foi utilizada como controles nos testes (CLSI, 2015). 

Já para S. aureus, foram utilizados: ciprofloxacino (5μg), cefoxitina (30μg), 

clindamicina (2 μg), cloranfenicol (30μg), eritromicina (15 μg), gentamicina (10 μg), 

penicilina (10 UI), sulfametoxazol+trimetropima (1,25+ 23,75 μg), tetraciclina (30μg). A cepa 

de S. aureus ATCC 25923 foi utilizada para controle do teste (CLSI, 2015). 

Após incubação por 16-18 horas a 37°C, os diâmetros dos halos de inibição foram 

mensurados, incluindo o diâmetro do disco. Os halos foram medidos em milímetros com 

auxílio de uma régua. O halo de inibição foi considerado como a área sem crescimento 

detectável a olho nu. Os tamanhos dos halos de inibição do crescimento foram interpretados 

segundo o Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2015) e as amostras foram 

classificadas como sensíveis, intermediárias ou resistentes aos agentes testados. 

 

3.5.4. Avaliação da capacidade de formação de biofilme em placa de microtitulação 

 

As cepas isoladas foram semeadas por esgotamento em meio TSA e incubadas por 24h 

a 37ºC. Foram replicadas 3 a 4 colônias de cada uma das cepas de P. aeruginosa e de 

S. aureus para 5 mL de TSB e incubadas a 36ºC por 24h. O mesmo foi realizado com as cepas 

de Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 e de P. aeruginosa ATCC 27853 (SANCHEZ et 

al., 2013; WOLSKA et al., 2014), que foram utilizadas como controle positivo dos testes com 

as amostras de S. aureus e de P. aeruginosa, respectivamente. 

A cultura obtida foi diluída 1:100 em TSB. Em seguida, 100 µL de cada cultura 

diluída foram transferidos para um poço da placa para microtitulação composta por 

poliestireno inerte com 96 poços (Nunclonk, Nunc, InterMed, Rochester, NY, EUA) e 

incubadas a 36ºC por 24h. O teste foi realizado em quadriplicata para cada cepa, utilizando 
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uma placa para cada tempo de incubação (MERRIT, KADOURI e O’TOOLE, 2005 

modificado).  

Após a incubação, o conteúdo de cada poço foi aspirado com pipeta de microdiluição 

e descartado. Cada poço foi lavado com 100 µL de solução tampão salina fosfato (PBS; pH 

7,4) por três vezes, a fim de remover as células planctônicas. Após a última lavagem, a 

solução foi aspirada e a placa foi submetida à secagem a temperatura ambiente. Foram 

adicionados 100 µL de cristal de violeta (CV) 0,1% em cada poço a temperatura ambiente. 

Após este período, o corante foi removido e cada poço foi lavado novamente com 100 µL de 

PBS por três vezes. A placa foi seca a temperatura ambiente e 200 µL de etanol 95% foram 

adicionados a cada poço a fim de solubilizar o CV impregnado na biomassa formada. A placa 

foi submetida a um espectofotômetro (UV-2600-UV-VIS-Spectophotometer, SHIMADZU; 

Kyoto, Japão) e a absorbância da solução etanólica foi medida em 570 nm e expressa em 

densidade óptica (DO). 

As cepas cujas DO foram superiores a DO570 das cepas controles foram consideradas 

formadoras de biofilme, enquanto que as cepas que apresentaram DO inferior a cepa controle 

foram consideradas não formadoras (SANCHEZ et al., 2013; WOLSKA et al., 2014).  

 

3.5.5. Testes Moleculares 

 

3.5.5.1. Obtenção do DNA Bacteriano 

As cepas identificadas como P. aeruginosa e S. aureus obtidas a partir das coletas de 

materiais clínicos por swab e as cepas padrões (P. aeruginosa: ATCC 27853 e S. aureus: 

ATCC 25923) foram semeadas em meio TSA e incubadas por 24 horas à 37ºC e 

posteriormente foi realizada a extração e purificação do DNA utilizando o Kit comercial 

Wizard Genomic DNA Purification (Promega, Wisconsin, EUA) de acordo com as 

recomendações do fabricante. Esse DNA foi utilizado nas PCRs. Já nas reações em cadeia da 

polimerase quantitativas, o DNA das amostras foi obtido a partir do material clínico contido 

em 1mL de salina após centrifugação a 9.000 rpm, utilizando o mesmo Kit comercial e suas 

recomendações. 

 

3.5.5.2. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

As amostras de DNA bacteriano das cepas de P. aeruginosa e S. aureus foram 

utilizadas como molde em reações de PCR utilizando iniciadores para os genes determinantes 
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de fatores de virulência. Os genes pesquisados nas cepas de S. aureus foram lukS-PV e lukF-

PV, enquanto que, nas cepas de P. aeruginosa, foram pesquisados os genes exoS e exoU .  

Cada reação era composta por 13,2µl de H2O ultrapura; 2,5µL de tampão para PCR (com 

MgCl2 25µM); 50 µM de dNTP; 20µM de iniciador F; 20µM de iniciador R; 2U de Taq DNA 

polimerase; 3,0µL de DNA bacteriano, com um volume total de 25µl. As condições das 

reações, os programas de amplificação e o tamanho do fragmento a ser obtido encontram-se 

descritos no quadro 1. 

Quadro 1 – Sequência de iniciadores e condições de amplificações das PCR 

convencionais. Niterói, RJ, 2019. 

Iniciador Sequência 5’-3’ 
Tamanho 

(pb) 

Condições de 

amplificação 
Referências 

lukF-pv 

 

 

lukS-pv 

ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCCA 

 

GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC 

463 

94ºC 2 min;  

94ºC 1 min;  

55ºC 1 min;  

72ºC 1 min;  

72ºC 5 min 

30 ciclos 

LINA et al., 

1999 

 

exoS-F 

 

exoS-R 

 

TCAGGTACCCGGCATTCACTACGCGG 

 

TCACTGCAGGTTCGTGACGTCTTTCTTTTA 

572 

94ºC 3 min; 

94ºC 40 seg; 

55ºC 30 seg;  

72ºC 1 min; 

72ºC 5 min 

40 ciclos 

JABALAMELI 

et al., 2012 

 

exoU-F 

 

exoU-R 

 

CCTTAGCCATCTCAACGGTAGTC 

 

GAGGGCGAAGCTGGGGAGGTA 
911 

94ºC 3 min; 

94ºC 40 seg; 

64ºC 30 seg; 

72ºC 1 min; 

72ºC 5 min; 

40 ciclos 

JABALAMELI 

et al., 2012 

 

A figura 11 mostra o termociclador. Os produtos de amplificação foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose e a visualização pelo sistema de aquisição de imagem L-Pix 

Chemi (Loccus Biotecnologia) por transiluminação após tratamento com solução de brometo 

de etídio. 

 
Figura 11 – Termociclador utilizado nas reações em cadeia da polimerase convencionais. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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3.5.5.3. Reação em cadeia da polimerase quantitativa  

 

3.5.5.3.1. Obtenção da curva padrão do PCR quantitativo 

Para a amplificação do fragmento desejado realizou-se PCR convencional das cepas 

padrão para S. aureus e P. aeruginosa no termociclador da Veriti 96-Well (Applied 

Biosystems, Califórnia, EUA). A programação utilizada foi de desnaturação inicial de 94°C 

por 2 minutos, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94 °C por 1 minuto, anelamento 57°C 

por 30 segundos e extensão 72 por 30 segundos, com extensão final de 72 °C 1 minuto.  

Os amplicons foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1% (p/v), em 

tampão TBE (Tris/Borato/EDTA) a 0,5X com pH 8,0, a 90V por 60 minutos. O equipamento 

de eletroforese encontra-se na figura 12. Posteriormente, o gel foi tratado com brometo de 

etídio 0,5% (p/v) e o DNA foi visualizado com o transiluminador de luz ultravioleta L-Pix 

Chemi (Loccus biotecnologia, São Paulo, Brasil). Após a confirmação o amplicon foi 

purificado com o kit comercial Illustra™ GFX™ Kit de purificação de DNA de PCR e Banda 

de gel de eletroforese (GE Healthcare Life Sciences, Illinois, EUA).  

 

 
Figura 12 – Equipamento de eletroforese. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Utilizando o aparelho DS-11 Spectrophotometer (DeNovix, Delaware, EUA) e 

aplicando a fórmula apresentada na equação abaixo, determinou-se a concentração de DNA 

amplificado das cepas padrão.  

 

A partir desta concentração foram realizadas diluições sucessivas até a obtenção das 

concentrações de 100.000 cópias por microlitro, 10.000, 1.000, 100, 10 e 1 cópia por 
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microlitro. Em seguida, foi realizada a técnica de PCR, em uniplex, utilizando os iniciadores 

presentes no quadro 2.  

 

Quadro 2 – Sequência de iniciadores utilizados para PCR quantitativo. 

Niterói, RJ, 2019. 

Iniciador Sequência 5’-3’ 
Tamanho 

(pb) 
Referências 

P. aeruginosa 

 

PA 431-C-F 

 

PA 431-C-R 

5' CTGGGTCGAAAGGTGGTTGTTATC 3’ 

 

5' GCGGCTGGTGCGGCTGAGTC 3’ 

232 
CHOI et al., 

2013 

S. aureus 

 

SA-442-F 

 

SA-442-R 

5' TCGGTACACGATATTCTTCACA 3' 

 

5' ACTCTCGTATGACCAGCTTC 3' 

179 
TAN et al., 

2001 

 

 

3.5.5.3.2. Detecção e quantificação de P. aeruginosa e S. aureus por PCR 

quantitativo 

A técnica de PCR quantitativo foi realizada com os iniciadores para P. aeruginosa e 

S. aureus empregados para a obtenção da curva padrão. Através do resultado do cycle 

treshould de cada amostra e a curva padrão, o sistema StepOne Real Time PCR (Applied 

Biosystems, Califórnia, EUA) realizou a quantificação de DNA nas amostras 

correspondentes. Todos os experimentos de análise foram realizados na presença de controles 

positivos e negativos da reação e realizados em duplicata.  

Foram utilizados 2µl de DNA de cada amostra para amplificação e quantificação, 

utilizando o sistema StepOne Real Time PCR com o SYBR Green PCR Master Mix. A curva 

padrão que relaciona o ciclo no qual a fluorescência atinge o limiar da fase exponencial, cycle 

threshold, por quantidade é desenvolvida pelo próprio sistema StepOne Real Time PCR 

durante a análise dos dados. A programação utilizada foi de desnaturação inicial de 95 °C por 

2 minutos, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 95 °C por 15 segundos e anelamento a 60 

°C por 1 minuto. Após os ciclos de amplificação foi realizada a curva de dissociação com 

temperatura inicial de 55 °C e temperatura final de 95 °C com taxa de subida de 0,3 °C. O 

limite de detecção da técnica foi estabelecido em 10
2
 cópias de genoma por ml. 
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3.5.6. Crescimento microbiano in vitro na presença de EGF 

 

Para avaliar uma possível interferência do EGF no crescimento de P. aeruginosa e 

S. aureus, foi realizada uma curva de crescimento de células planctônicas e células sésseis 

através da leitura da densidade óptica.  

Para isso, células planctônicas derivadas de colônias provenientes de culturas 

crescidas por 24 horas em TSA foram utilizadas para preparo do inóculo na escala 0,5 de 

McFarland. Dez microlitros desse inóculo foram adicionados aos poços de uma microplaca 

contendo 170 µl de caldo Mueller Hinton e 20 µl de EGF (EPIfactor
®
, Pharma Nostra

®
, 

Holanda). A microplaca foi incubada a 37 ºC por 24 horas e o crescimento foi monitorado a 

cada 1 hora por espectrofotômetro (UV-2600-UV-VIS-Spectophotometer, SHIMADZU; 

Kyoto, Japão), com leituras de densidade óptica em comprimento de onda de 620 nm (DO620).  

Já para avaliação das células sésseis, seguiu-se a mesma metodologia utilizada para 

verificação da formação de biofilme (descrita no item 3.5.4, na página 42), sendo que foram 

acrescidos dois poços nos quais foram incubadas células das cepas de P. aeruginosa ATCC 

27853 e de S. aureus ATCC 25923 na presença de 20 µl EGF. A placa foi submetida a um 

espectofotômetro (UV-2600-UV-VIS-Spectophotometer, SHIMADZU; Kyoto, Japão) e a 

absorbância da solução etanólica foi medida em 570 nm e expressa em densidade óptica 

(DO). As curvas foram realizadas em quadriplicata. 

 

3.6. Tratamento e Análise dos Dados 

 

Todos os registros de interesse foram dispostos apropriadamente em uma planilha 

eletrônica do aplicativo Microsoft Excel 2007, construindo assim o banco de dados da 

pesquisa que foi analisado pelo programa SPSS (Statistical for the Social Science), versão 

22.0, Armonk, Nova Iorque. Estados Unidos da América. 

A análise descritiva foi feita baseada em distribuições de frequências e proporções e 

teve como objetivo sintetizar e caracterizar o comportamento das variáveis nos grupos 

controle e tratamento.  

Na análise inferencial, foram feitos testes de significância estatística para analisar se 

foram significativas as diferenças encontradas entre características e resultados dos dois 

grupos. As variáveis quantitativas foram avaliadas pelo teste de Mann-Whitney, enquanto 

que, as categóricas foram mensuradas pelo teste Exato de Fisher e as diferenças de 

distribuição, pelo teste binominal.   
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Detectada diferença significativa, os estimadores das medidas de risco usados foram a 

razão de chances (OR) e o risco relativo (RR), que avaliam a relação entre a chance de um 

indivíduo de um grupo apresentar um fator, característica ou desfecho, comparada à chance 

do indivíduo de outro grupo de referencia apresentar tal fator, característica ou desfecho. A 

significância da OR foi avaliada pelo intervalo da OR, que não pode conter o valor 1, o que 

significaria indivíduos de ambos os grupos terem a mesma chance de apresentar tal 

característica ou desfecho em avaliação.  

Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas considerando 

nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão 

nos testes estatísticos: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste fosse 

menor que 0,05 (MEDRONHO et al., 2008; FÁVERO et al., 2009). 

 

3.7. Aspectos Éticos 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/UFF do Hospital Universitário Antônio Pedro sob CAAE 51106315.2.0000.5243 e 

parecer de aprovação Nº 2.189.183. Com o intuito de atender Resolução 466/12 do CNS foi 

apresentado aos participantes ou responsáveis o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

sendo o início da avaliação condicionada a este consentimento. É conveniente esclarecer que 

não houve incentivo financeiro aos participantes. 

 

3.8. Apoio Financeiro 

 

Este projeto contou com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (Projetos: Casadinho/Procad MCT/CNPq/MEC/Capes 

Nº552664/2011-1 e CNPq Universal Nº 403757/2016-9) e da Indústria Farmacêutica Pharma 

Nostra (que forneceu os insumos para realização dos curativos e manipulação do gel contendo 

EGF). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Dados sociodemográficos e clínicos 

 

A amostra deste estudo foi formada por 25 pacientes, sendo 11 do grupo controle 

(44%) e 14 do grupo intervenção (56%).  A maioria é do grupo intervenção, mas a diferença 

entre as proporções de pacientes do grupo controle e intervenção não é significativa, dado o p-

valor=0,690 no teste Binomial. Sendo assim, pode-se afirmar que a amostra é uniformemente 

distribuída em relação ao tratamento, como desejado. A distribuição conjunta das 

características sócioeconômicas dos pacientes nos grupos controle e intervenção é apresentada 

na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Características sócio-econômicas dos pacientes, global e nos grupos controle e 

intervenção. Niterói, RJ, 2019. 

Variável 

Global 

n=25 

 Controle 

n=11 

Intervenção 

n=14 p-valor* 

F % F % F % 

Sexo        

Feminino 7 28,0% 4 36,4% 3 21,4% 0,656
(a)

 

Masculino 18 72,0% 7 63,6% 11 78,6%  

        

Idade (anos)        

46 | 52 1 4,0% 1 9,1% 0 0,0% 0,267
(b)

 

52| 58 7 28,0% 0 0,0% 7 50,0%  

58 | 64 4 16,0% 3 27,3% 1 7,1%  

64 | 70 9 36,0% 6 54,5% 3 21,4%  

70| 76 4 16,0% 1 9,1% 3 21,4%  

        

Escolaridade        

Analfabeto 1 4,0% 0 0,0% 1 7,1% 0,727
(b)

 

Ensino Fundamental 11 44,0% 6 54,5% 5 35,7%  

Ensino Médio 10 40,0% 4 36,4% 6 42,9%  

Ensino Superior 3 12,0% 1 9,1% 2 14,3%  
*Testes comparando as distribuições da variável nos grupos controle e intervenção:  

(a) Teste Exato de Fisher; (b) Teste de Mann-Whitney. 

 

 Pode-se dizer que, tipicamente, os pacientes deste estudo são do sexo masculino, têm 

de 52 a 70 anos e cursaram até o ensino fundamental ou o ensino médio.  Comparando as 

distribuições destas variáveis nos grupos controle e intervenção, os testes não acusaram 

diferença significativa entre as distribuições das variáveis sócioeconômicas (todos os p-

valores maiores que 5%). Assim, os pacientes dos grupos controle e intervenção são da 
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mesma população no que diz respeito às variáveis sócio-econômicas sexo, idade e 

escolaridade, cumprindo a aleatoriedade esperada com relação às variáveis sócioeconômicas.  

 A tabela 2 traz a distribuição conjunta das variáveis das condições de saúde dos 

pacientes nos grupos controle e intervenção. Tipicamente, os pacientes deste estudo tinham 

três comorbidades (eram diabéticos, hipertensos e obesos). A classificação de índice de massa 

corporal (IMC) predominate era de obesidade grau I, o índice tornozelo-braquial (ITB) era 

tipicamente normal ou não compreensível (isto é, maior que 0,91) e tipicamente os pacientes 

tinham hemoglobina glicada não controlada (maior que 7%).  

 

Tabela 2 – Características do estado geral de saúde dos pacientes, global e nos grupos 

controle e intervenção. Niterói, RJ, 2019. 

Variável 

Global 

n=25 

Controle 

n=11 

Intervenção 

n=14 p-valor* 

F % F % F % 

Total de comorbidades      0,029
(a)

 

2 comorbidades 5 20,0% 0 0,0% 5 35,7%  

3 comorbidades 12 48,0% 6 54,5% 6 42,9%  

4 comorbidades 4 16,0% 1 9,1% 3 21,4%  

5 comorbidades 4 16,0% 4 36,4% 0 0,0%  

 

Comorbidades 
      

 

DM 25 100,0% 11 100,0% 14 100,0% - 

HAS 20 80,0% 11 100,0% 9 64,3% 0,045
(b)

 

IVC 15 60,0% 8 72,7% 7 50,0% 0,414
(b)

 

Obesidade 14 56,0% 8 72,7% 6 42,9% 0,227
(b)

 

        

Classificação do IMC       0,038
a)

 

Peso adequado 4 16,0% 1 9,1% 3 21,4%  

Sobrepeso 7 28,0% 2 18,2% 5 35,7%  

Obesidade I  10 40,0% 6 54,5% 4 28,6%  

Obesidade II 2 8,0% 2 18,2% 0 0,0%  

Obesidade III 2 8,0% 0 0,0% 2 14,3%  

 

Classificação do ITB 

      

0,536
(a)

 

DAOP leve 7 28,0% 3 27,3% 4 28,6%  

DAOP moderada 2 8,0% 1 9,1% 1 7,1%  

Normal 9 36,0% 6 54,5% 3 21,4%  

Não compreensivel 7 28,0% 1 9,1% 6 42,9%  

        

Hemoglobina Glicada >7% 15 60,0% 6 54,5% 9 64,3% 0,697
(b)

 
*Testes comparando as distribuições da variável nos grupos controle e intervenção: (a) Teste de Mann-Whitney; (b) Teste 

Exato de Fisher. DM: Diabetes mellitus; HAS: Hipertensão arterial sistêmica; IVC: Insuficiência venosa crônica; IMC: 

Índice de massa corporal; ITB: Índice tornozelo-braquial; DAOP: Doença arterial obstrutiva periférica. 

 

 Comparando as distribuições das variáveis exibidas na tabela 2 nos grupos controle e 

intervenção, os testes não acusaram diferença significativa entre as distribuições da maioria 

das variáveis de condições iniciais de saúde (quase todos os p-valores maiores que 5%). As 
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exceções ocorrem para as variáveis: “total de comorbidades” e “hipertensão arterial sistêmica 

(HAS)”, que apresentam diferenças significativas entre os dois grupos (p-valores menores de 

0,05 no Teste de Mann-Whitney).  

 Pode-se dizer que os pacientes dos grupos controle e intervenção estavam nas mesmas 

condições iniciais no que diz respeito às prevalências das comorbidades DM, IVC, obesidade, 

à distribuição do ITB e da hemoglobina glicada. Entretanto, os dois grupos se diferem 

significativamente no que diz respeito à distribuição do IMC, prevalência de HAS e total de 

comorbidades. Isto é, no grupo controle a prevalência de HAS era significativamente maior 

do que no grupo intervenção, o que consequentemente acusou diferença significativa no 

número total de comorbidades dos grupos.  

 No que se refere às condições iniciais das lesões, tipicamente, os pacientes deste 

estudo tinham lesões diabéticas, de tamanho entre 2 e 12 cm
2
, com profundidade parcial,  sem 

edema, sem prurido, sem necrose, sem calor, sem odor. As lesões tinham tempo de evolução 

maior que cinco anos (60 meses), apresentavam exsudato tipicamente seroso em quantidade 

moderada, bordas epitelizadas e tecido granulação recobrindo de 51 a 76% dos leitos. 

 Comparando as distribuições destas variáveis nos grupos controle e intervenção, 

conforme se observa na tabela 3, os testes não acusaram diferença significativa entre as 

distribuições dos grupos controle e intervenção (todos os p-valores maiores que 5%). Isto é, as 

características iniciais das lesões dos pacientes dos grupos controle e intervenção não 

apresentavam diferenças significativas.  
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Tabela 3 – Características iniciais das lesões dos pacientes, global e nos grupos controle 

e intervenção. Niterói, RJ, 2019. 

Variável 

Global 

n=25 

Controle 

n=11 

Intervenção 

n=14 p-valor 

F % F % F % 

Tipo da lesão        

Diabética 17 68,0% 8 72,7% 9 64,3% 1,000
(a)

 

Venosa 8 32,0% 3 27,3% 5 35,7%  

        

Área da lesão  (cm
2
)       0,727

(b)
 

2,0 |  12,0 16 64,0% 8 72,7% 8 57,1%  

12,0  | 32,0 3 12,0 1 9,1 2 14,2  

32,0  | 52,0 4 16,0 1 9,1 3 21,4  

        

Profundidade parcial 25 100,0% 11 100,0% 14 100,0% - 

Edema 2 8,0% 2 18,2% 0 0,0% 0,183
(a)

 

Prurido 1 4,0% 1 9,1% 0 0,0% 0,440
(a)

 

Necrose, calor, odor 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1,000
(a)

 

        

Exsudato        

Seroso 18 72,0% 9 81,8% 9 64,3% 0,407
(a)

 

Serossanguiolento 7 28,0% 2 18,2% 5 35,7%  

        

Quantidade de Exsudato       0,572
(b)

 

Pouca 8 32,0% 5 45,5% 3 21,4%  

Moderada 11 44,0% 3 27,3% 8 57,1%  

Grande 6 24,0% 3 27,3% 3 21,4%  

        

Borda         

Epitelizada 15 60,0% 8 72,7% 7 50,0% 0,317
(b)

 

Hiperqueratosa 6 24,0% 2 18,2% 4 28,6%  

Macerada 4 16,0% 1 9,1% 3 21,4%  

        

Granulação (% do leito recoberto)       0,851
(b)

 

1 | 25 2 8,0% 1 9,1% 1 7,1%  

26 |50 6 24,0% 4 36,4% 2 14,3%  

51 | 75 10 40,0% 1 9,1% 9 64,3%  

76|| 100 7 28,0% 5 45,5% 2 14,3%  

        

Epitelização (% do leito recoberto)        

0 (nenhuma) 1 4,0% 1 9,1% 0 0,0% 0,440
(a)

 

1 | 26 24 96,0% 10 90,9% 14 100,0%  

        

Esfacelo (% do leito recoberto)        

0 (nenhum) 8 32,0% 5 45,5% 3 21,4% 0,317
(b)

 

1 | 25 9 36,0% 3 27,3% 6 42,9%  

26 |50 4 16,0% 2 18,2% 2 14,3%  

51 | 75 4 16,0% 1 9,1% 3 21,4%  

76|| 100 8 32,0% 5 45,5% 3 21,4%  

        

Tempo de lesão (meses)        

Até 6 meses 4 16,0% 3 27,3% 1 7,1% 0,809
(b)

 

6 | 12 4 16,0% 0 0,0% 4 28,6%  

24 3 12,0% 1 9,1% 2 14,3%  

36 2 8,0% 2 18,2% 0 0,0%  

43 1 4,0% 1 9,1% 0 0,0%  

60 || 480 11 44,0% 4 36,4% 7 50,0%  

* Testes comparando as distribuições da variável nos grupos controle e intervenção: (a) Teste Exato de 

Fisher; (b) Teste de Mann-Whitney; (c) Teste qui quadrado. 
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4.2. Colonização das feridas por S. aureus e por P. aeruginosa  

 

A tabela 4 traz a incidência de colonização por S. aureus nas três avaliações nos grupos 

controle (feridas tratadas com hidrogel) e tratamento (feridas tratadas com EGF).  

 

Tabela 4 – Incidência de colonização por S. aureus nas três avaliações, e no global, nos 

grupos controle e tratamento. Niterói, RJ, 2019. 

Avaliação 

Controle 

n=11 

Tratamento 

n=14 

p-valor do teste Exato 

de Fisher  comparando 

as incidências nos dois 

grupos 

Número 

de casos 
Incidência 

Número de 

casos 
Incidência 

1 2 18,2% 3 21,4% 1,000 

2 3 27,3% 1 7,1% 0,288 

3 3 27,3% 1 7,1% 0,288 

Pacientes que apresentaram 

S. aureus em pelo menos 

uma das avaliações 

6 54,5% 4 28,6% 0,241 

 

Em todo o período observado, 54,5% dos pacientes do grupo controle apresentaram 

colonização por S. aureus em suas feridas, ao passo que 28,6% dos pacientes do grupo 

tratamento apresentaram essa colonização. Embora tais estatísticas sugiram que há uma 

incidência de colonização por S. aureus maior no grupo controle, tal diferença entre as 

incidências não é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,241 do teste exato 

de Fisher). Comparando as incidências em cada avaliação também não são encontradas 

diferenças significativas entre os dois grupos (todos os p-valores são maiores que 5%).  

Assim, pode-se dizer não há diferença significativa entre incidências de colonização por 

S.aureus nas feridas tratadas com hidrogel e com EGF.  

Cabe destacar que, no grupo controle, 5 pacientes não apresentaram colonização por 

S. aureus em nenhuma das avaliações (45,5%), outros 5 pacientes (45,5%) apresentaram 

colonização em apenas uma avaliação; e 1 paciente apresentava colonização em três 

avaliações. Obteve-se assim o total de 8 cepas (5x1+1x3) de S. aureus para o grupo controle. 

Já no grupo tratamento com EGF, 10 pacientes não apresentaram colonização por S. aureus 

em nenhuma avaliação (71,4%), 3 pacientes (21,4%) apresentaram colonização em apenas 

uma avaliação; e 1 paciente apresentava colonização em duas avaliações. Obteve-se assim o 

total de 5 cepas (3x1+1x2=5) de S. aureus para o grupo tratamento com EGF.  

A média foi de 0,73 avaliações positivas por paciente no grupo controle e 0,36 

avaliações positivas por paciente no grupo intervenção. Embora as estatísticas sugiram que a 

quantidade de avaliações positivas para S. aureus, seja, em média, maior no grupo controle, o 

teste de Mann-Whitney não acusa diferença significativa entre a distribuição das quantidades 
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de avaliações que o paciente apresentava colonização por S. aureus nos dois grupos (p-

valor=0,291). 

A incidência de colonização por P. aeruginosa nas três avaliações, e no global, nos 

grupos controle e tratamento é apresentada na tabela 5. Em todo o período observado, 27,3% 

dos pacientes do grupo controle apresentaram colonização por P. aeruginosa em suas feridas, 

ao passo que 57,1% dos pacientes do grupo tratamento apresentaram essa colonização. 

Embora tais estatísticas sugiram que há uma incidência de colonização por bactérias 

P. aeruginosa maior no grupo tratamento, tal diferença entre as incidências não é significativa 

sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,227 do teste exato de Fisher). Comparando as 

incidências em cada avaliação também não são encontradas diferenças significativas entre os 

dois grupos (todos os p-valores são maiores que 5%).  Dessa forma, pode-se dizer que não há 

diferença significativa entre incidências de colonização por P. aeruginosa nas feridas tratadas 

com hidrogel ou com EGF.  

 

Tabela 5 – Incidência de colonização por P. aeruginosa nas três avaliações, e no global,  

nos grupos controle e tratamento. Niterói, RJ, 2019. 

Avaliação 

Controle 

n=11 

Tratamento 

n=14 

p-valor do teste Exato 

de Fisher  comparando 

as incidências nos dois 

grupos 

Número 

de casos 
Incidência 

Número de 

casos 
Incidência 

1 2 18,2% 3 21,4% 1,000 

2 1 9,1% 3 21,4% 0,604 

3 1 9,1% 5 35,7% 0,180 

Pacientes que apresentaram 

isolamento em pelo menos 

uma das avaliações 

3 27,3% 8 57,1% 0,227 

 

No grupo controle, 8 pacientes não apresentaram colonização por P. aeruginosa em 

nenhuma das avaliações (72,7%), 2 pacientes (18,2%) apresentaram colonização em apenas 

uma avaliação; e 1 paciente apresentava colonização em duas avaliações. Obteve-se assim o 

total de 4 (2x1+1x2) cepas de P. aeruginosa para o grupo controle.  Já no grupo tratamento 

com EGF, 6 pacientes não apresentaram colonização por P. aeruginosa em nenhuma das 

avaliações, 5 pacientes (35,7%) apresentaram colonização em apenas uma avaliação; e 3 

pacientes apresentaram colonização em duas avaliações. Obteve-se assim o total de 11 cepas 

(5x1+3x2) de P. aeruginosa para o grupo tratamento com EGF.  

A média foi de 0,36 avaliações positivas por paciente no grupo controle e 0,79 

avaliações positivas por paciente no grupo intervenção. Embora as estatísticas sugiram que a 

quantidade de avaliações positivas para P. aeruginosa seja, em média, maior no grupo 
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tratamento, o teste de Mann-Whitney não demonstra diferença significativa entre a 

distribuição das quantidades de avaliações nas quais o paciente apresentava colonização por 

P. aeruginosa nos dois grupos (p-valor=0,202).  

Ao avaliar a incidência de colonização por S. aureus e por P. aeruginosa ao longo do 

período de seguimento dentro de cada grupo, por meio do teste de McNemar, verifica-se que 

não há diferença significativa entre as incidências de colonização de ambos os microrganimos 

do início para o final do tratamento (todos os p-valores são maiores que 5%), conforme tabela 

6. Assim, pode-se dizer que nem EGF nem hidrogel exercem efeitos determinantes de redução 

da colonização das feridas por S.aureus ou por P. aeruginosa em doze semanas.  

 

Tabela 6 – Comparação das incidências de colonização dentro de cada 

grupo entre avaliações. Niterói, RJ, 2019. 

Microrganismos Grupo 

p-valor no teste de McNemar  

Incidência na 

avaliacao 1 

comparada a 2 

Incidência na 

avaliação 1 

comparada a 3 

Incidência na 

avaliação 2 

comparada a 3 

S. aureus 
Controle 1,000 1,000 1,000 

Tratamento 0,625 0,625 0,625 

P. aeruginosa 
Controle 1,000 1,000 1,000 

Tratamento 1,000 0,687 0,687 

 

Pode-se dizer também, dos 25 pacientes acompanhados, sete não apresentaram 

isolamento nem de S. aureus, nem de P. aeruginosa em nenhuma das consultas avaliadas, 

como se evidencia no quadro 3.   
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Quadro 3 – Isolamento de S. aureus e de P. aeruginosa por paciente. Niterói, RJ, 2019. 

 
 

 
Isolamento de  

S. aureus 

Isolamento de  

P. aeruginosa 

Paciente 
Etiologia 

da ferida 
Produto A1 A2 A3 A1 A2 A3 

P1 Diabética EGF - 1M2 1M3 - - 1C3 

P2 Diabética EGF - - - - - - 

P3 Diabética EGF - - - 7C4 - - 

P4 Venosa EGF 10M1 - - - - 10C3 

P5 Venosa EGF - - - - - - 

P6 Venosa EGF 21M1 - - - - - 

P7 Venosa EGF - - - - 16C4 16C5 

P8 Diabética EGF - - - - - 20C3PE 

P9 Diabética EGF - - - - 14C2 - 

P10 Diabética EGF - - - 19C1P 19C2P - 

P11 Diabética EGF - - - - - - 

P12 Diabética EGF - - - - - - 

P13 Diabética EGF 24M1 - - - - - 

P14 Diabética EGF - - - 15C2 - 15C4 

P15 Diabética Hidrogel - 2M2 - - - - 

P16 Venosa Hidrogel - - - - - - 

P17 Venosa Hidrogel 3M4 3M5 3M6 - - - 

P18 Diabética Hidrogel 4M1 - - - - - 

P19 Diabética Hidrogel - - 6M6L - - - 

P20 Diabética Hidrogel - - - - - 8C3 

P21 Venosa Hidrogel - - - - - - 

P22 Venosa Hidrogel - 13M2 - - - - 

P23 Diabética Hidrogel - - 17M3 17C1 17C2 - 

P24 Diabética Hidrogel - - - 12C1 - - 

P25 Diabética Hidrogel - - - - - - 

Fonte: Elaboração própria. A1: 1ª avaliação microbiológica, referente à 1ª semana do período de seguimento; 

A2: 2ª avaliação microbiológica, referente à 6ª semana do período de seguimento; A3: 3ª avaliação 

microbiológica, referente à 12ª semana do período de seguimento. Os códigos 1M2, 1M3, 10M1 etc foram 

atribuídos às cepas de S.aureus isoladas das lesões. Já os códigos 1C3, 7C4, 10C3 etc foram atribuídos às cepas 

de P.aeruginosa isoladas das lesões. 

 

4.3. Características das cepas de P. aeruginosa e de S. aureus 

 

4.3.1. Resistência aos antimicroabianos 

 

Em relação à análise de resistência das cepas de P. aeruginosa aos antibimicrobianos, 

nenhuma cepa do grupo controle (0,0%) apresentou resistência a algum antibiótico, enquanto 

2 cepas do grupo tratamento (18,2%) apresentaram resistência a pelo menos um antibiótico, 

mas não há diferença significativa entre estas duas frequências (p-valor=1,000 do teste Exato 

de Fisher).  
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As duas cepas de P. aeruginosa que apresentaram resistência aos antibióticos foram 

isoladas de pacientes cujas feridas foram tratadas com EGF (cepas 10C3 e 14C2). Ainda 

assim não se pode afirmar que as cepas do grupo tratamento são mais resistentes aos 

antibióticos do que as cepas do grupo controle, pois não há diferença significativa entre as 

incidências de resistências das cepas de P. aeruginosa aos antibióticos dos grupos controle e 

tratamento (para todos os antibióticos o p-valor do teste Exato de Fisher comparando as 

resistências nos dois grupos é maior que 5%). Dessas duas cepas, uma foi considerada 

multirresistente aos antimicrobianos (cepa 10C3), porque apresentou resistência a todos os 

antimicrobianos testados, exceto à polimixina B. Já a cepa 14C2 apresentou resistência apenas 

a aztreonam e ciprofloxacino. 

O gráfico 1 apresenta a análise de resistência das cepas de S. aureus aos 

antibimicrobianos, tanto das isoladas das feridas tratadas com hidrogel (grupo controle) 

quanto daquelas tratadas com EGF (grupo tratamento). No global, 7 cepas do grupo controle 

(87,5%)  apresentaram resistência a pelo menos um antibiótico,  enquanto 3 cepas do grupo 

tratamento (60,0%) apresentaram resistência a pelo menos um antibiótico. Embora tais 

estatísticas sugiram que a resistência aos antibióticos seja maior entre as cepas do grupo 

controle, não há diferença significativa entre estas duas frequências (p-valor=0,510 do teste 

Exato de Fisher).   

 

Gráfico 1 - Resistência das cepas de S. aureus aos antibióticos, nos grupos controle e 

tratamento. Niterói, RJ, 2019. 

 
Fonte: Elaboração própria. Notas: ERI: Eritromicina; CLI: Clindamicina; SUT: Sulfametoxazol; 

CLO: Cloranfenicol; CIP: Ciprofloxacino; PEN: Penicilina; TET: Tetraciclina; GEN: 

Gentamicina; CEF: Cefoxitina; LIN: Linezolida. 
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Como se observa no gráfico 1, foram identificadas três cepas de S. aureus com 

resistência a cefoxitina (CEF), o que caracteriza uma cepa como resistente a todos os beta-

lactâmicos (MRSA). Destas, duas foram isoladas de pacientes cujas feridas foram tratadas 

com hidrogel e uma foi isolada de um paciente cuja ferida foi tratada com EGF.  

Embora isso sugira que a incidência de MRSA seja maior entre as cepas isoladas do 

grupo controle, não há diferença significativa entre estas duas frequências (p-valor=1,000 do 

teste Exato de Fisher). No quadro 4 estão descritas as resistências aos antimicrobianos 

identificadas em cada cepa de S. aureus avaliada. 

 

Quadro 4 – Resistências aos antimicrobianos identificadas nas cepas de S. aureus. 

Niterói, RJ, 2019. 

Paciente 
Etiologia 

da ferida 
Produto Cepa 

Resistência aos 

antimicrobianos 

P1 Diabética EGF 1M2 PEN 

P1 Diabética EGF 1M3 - 

P4 Venosa EGF 10M1 PEN, CEF 

P6 Venosa EGF 21M1 - 

P13 Diabética EGF 24M1 CIP, PEN 

P15 Diabética Hidrogel 2M2 CIP, PEN 

P17 Venosa Hidrogel 3M4 CIP, PEN, CEF 

P17 Venosa Hidrogel 3M5 CLO, CIP, PEN 

P17 Venosa Hidrogel 3M6 CLO, CIP, PEN 

P18 Diabética Hidrogel 4M1 CIP, PEN 

P19 Diabética Hidrogel 6M6L - 

P22 Venosa Hidrogel 13M2 CIP, PEN, CEF 

P23 Diabética Hidrogel 17M3 PEN 
Fonte: Elaboração própria. PEN: Penicilina; CEF: Cefoxitina;  

CIP: Ciprofloxacino; CLO: Cloranfenicol. 

 

4.3.2. Capacidade de formação de biofilme 

 

A distribuição de frequências de cepas formadoras de biofilme, para cada grupo de 

tratamento, no global e por tipo de microrganismo é apresentada na tabela 7. Em ambos os 

grupos, 100% das cepas de S. aureus foram caracterizadas como formadoras de biofilme. 

Sendo assim, para este microorganismo não há diferença significativa entre as frequências de 

formação de biofilme nos dois grupos (p-valor=1,00 no teste exato de Fisher).  

No grupo controle, 75,0% das cepas de P. aeruginosa foram formadoras de biofilme.  

Enquanto que, no grupo tratamento (EGF) o percentual das cepas de P. aeruginosa 

formadoras de biofilme foi menor, 27,3%, mas o teste Exato de Fisher não foi capaz de 
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detectar diferença significativa entre estas proporções devido aos pequenos tamanhos 

amostrais (p-valor=0,235).  

No global, sem discriminar as espécies de microrganismos, tem-se que 91,7% das cepas 

isoladas de feridas tratadas com hidrogel foram formadoras de biofilme, enquanto no grupo 

tratamento, apenas 50,0% das cepas foram formadoras de biofilme. Tal diferença é 

significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,039 do teste Exato de Fisher). A razão 

de chances é igual a 11,0 e é significativa já que seu intervalo de confiança (1,1-106,4) não 

contém o valor 1.  Estima-se que a chance de cepas de S. aureus ou P. aeruginosa isoladas de 

feridas tratadas com hidrogel serem formadoras de biofilme é 11,0 vezes maior do que a 

chance de cepas dessas espécies isoladas de feridas tratadas com EGF serem formadoras de 

biofilme.  

 

Tabela 7 – Distribuição de frequências de cepas formadoras de biofilme, para cada 

grupo de tratamento, por tipo de microrganismo e no global. Niterói, RJ, 2019. 

Microrganismo 

Controle Tratamento p-valor do teste 

Exato de Fisher  

comparando as 

frequências nos dois 

grupos 

Número de 

cepas 

formadoras 

de biofilme 

Incidência 

Número de 

cepas 

formadoras 

de biofilme 

Incidência 

S. aureus 8/8 100,0% 5/5 100,0% 1,000 

P. aeruginosa 3/4 75,0% 3/11 27,3% 0,235 

Global 11/12 91,7% 8/16 50,0% 0,039 

 

Da mesma forma, avaliou-se a distribuição de cepas formadoras de biofilme (sem 

discriminação das espécies), pelo cálculo do risco relativo, mensurado em 1,83. Trata-se de 

achado significativo já que seu intervalo de confiança (1,2-3,8) não contém o valor 1. Assim, 

pode-se dizer que a probabilidade de cepas de S. aureus ou P. aeruginosa isoladas de feridas 

tratadas com hidrogel serem formadoras de biofilme é 83% maior do que a probabilidade de 

cepas dessas espécies isoladas de feridas tratadas com EGF serem formadoras de biofilme. 

 

4.3.3. Carga microbiana (qPCR) 

 

Foram submetidas à análise da carga microbiana todas as suspensões obtidas a partir 

dos acondicionamentos dos swabs nas salinas estéreis após processamento em vórtex, 

totalizando 75 amotras. Estas foram submetidas a análises para S. aureus e para P. aeruginosa 

separadamente. Os resultados são descritos no quadro 5. 
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Quadro 5 – Relação das cargas microbianas avaliadas por qPCR e os isolamentos de 

S. aureus e P. aeruginosa por cultura. Niterói, RJ, 2019. 

Paciente Avaliação Produto 

Carga microbiana 

S. aureus por 

qPCR 
(cópias de genoma/ml) 

Isolamento 

de S. aureus 

por cultura 

Carga microbiana 

P. aeruginosa por 

qPCR 
(cópias de genoma/ml) 

Isolamento de 

P.aeruginosa 

por cultura 

P1 1 EGF 10
4
 - Menos de 10² - 

P1 2 EGF 10
5
 1M2 10

5
 - 

P1 3 EGF 10
5
 1M3 10

6
 1C3 

P2 1 EGF 10
5
 - Menos de 10² - 

P2 2 EGF 10
4
 - Menos de 10² - 

P2 3 EGF 10
5
 - Menos de 10² - 

P3 1 EGF 10
5
 - 10

3
 7C4 

P3 2 EGF Menos de 10² - Menos de 10² - 

P3 3 EGF 10
5
 - 10

5
 - 

P4 1 EGF 10
5
 10M1 Menos de 10² - 

P4 2 EGF 10
4
 - Menos de 10² - 

P4 3 EGF 10
4
 - 10

6
 10C3 

P5 1 EGF 10
5
 - 10

4
 - 

P5 2 EGF 10
5
 - Menos de 10² - 

P5 3 EGF 10
5
 - 10

5
 - 

P6 1 EGF Menos de 10² 21M1 Menos de 10² - 

P6 2 EGF 10
4
 - Menos de 10² - 

P6 3 EGF 10
5
 - 10

5
 - 

P7 1 EGF 10
4
 - 10

3
 - 

P7 2 EGF 10
5
 - 10

6
 16C4 

P7 3 EGF 10
5
 - Menos de 10² 16C5 

P8 1 EGF 10
5
 - 10

4
 - 

P8 2 EGF 10
4
 - 10

4
 - 

P8 3 EGF 10
6
 - 10

6
 20C3PE 

P9 1 EGF 10
5
 - 10

4
 - 

P9 2 EGF 10
4
 - Menos de 10² 14C2 

P9 3 EGF Menos de 10² - Menos de 10² - 

P10 1 EGF 10
4
 - Menos de 10² 19C1P 

P10 2 EGF 10
5
 - 10

5
 19C2P 

P10 3 EGF 10
5
 - 10

5
 - 

P11 1 EGF 10
6
 - 10

3
 - 

P11 2 EGF 10
5
 - Menos de 10² - 

P11 3 EGF 10
5
 - Menos de 10² - 

P12 1 EGF 10
6
 - 10

5
 - 

P12 2 EGF 10
5
 - Menos de 10² - 

P12 3 EGF Menos de 10² - Menos de 10² - 

P13 1 EGF 10
5
 24M1 Menos de 10² - 

P13 2 EGF Menos de 10² - Menos de 10² - 

P13 3 EGF Menos de 10² - Menos de 10² - 

P14 1 EGF 10
5
 - Menos de 10² 15C2 

P14 2 EGF 10
4
 - 10

3
 - 
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P14 3 EGF 10
5
 - 10

6
 15C4 

P15 1 Hidrogel 10
5
 - 10

5
 - 

P15 2 Hidrogel 10
5
 2M2 10

4
 - 

P15 3 Hidrogel 10
5
 - 10

4
 - 

P16 1 Hidrogel 10
5
 - Menos de 10² - 

P16 2 Hidrogel 10
5
 - Menos de 10² - 

P16 3 Hidrogel 10
5
 - 10

5
 - 

P17 1 Hidrogel 10
5
 3M4 10

3
 - 

P17 2 Hidrogel 10
5
 3M5 Menos de 10² - 

P17 3 Hidrogel 10
4
 3M6 Menos de 10² - 

P18 1 Hidrogel 10
5
 4M1 Menos de 10² - 

P18 2 Hidrogel 10
5
 - Menos de 10² - 

P18 3 Hidrogel 10
5
 - Menos de 10² - 

P19 1 Hidrogel 10
5
 - 10

3
 - 

P19 2 Hidrogel 10
5
 - Menos de 10² - 

P19 3 Hidrogel 10
4
 6M6L 10

5
 - 

P20 1 Hidrogel 10
5
 - 10

4
 - 

P20 2 Hidrogel Menos de 10² - Menos de 10² - 

P20 3 Hidrogel 10
5
 - 10

4
 8C3 

P21 1 Hidrogel 10
4
 - Menos de 10² - 

P21 2 Hidrogel 10
5
 - Menos de 10² - 

P21 3 Hidrogel 10
4
 - 10

6
 - 

P22 1 Hidrogel 10
5
 - 10

3
 - 

P22 2 Hidrogel 10
5
 13M2 Menos de 10² - 

P22 3 Hidrogel 10
5
 - 10

3
 - 

P23 1 Hidrogel 10
5
 - 10

4
 17C1 

P23 2 Hidrogel 10
4
 - 10

6
 17C2 

P23 3 Hidrogel 10
4
 17M3 Menos de 10² - 

P24 1 Hidrogel 10
5
 - Menos de 10² 12C1 

P24 2 Hidrogel 10
5
 - Menos de 10² - 

P24 3 Hidrogel Menos de 10² - Menos de 10² - 

P25 1 Hidrogel 10
6
 - Menos de 10² - 

P25 2 Hidrogel 10
5
 - Menos de 10² - 

P25 3 Hidrogel 10
5
 - 10

4
 - 

 

No que se refere à identificação de S. aureus, o quadro 5 mostra que em 73% das 

amostras analisadas (55/75) houve a quantificação de mais de 10
3
 cópias de DNA/ml sem o 

crescimento microbiano dessa espécie por cultura. Já no que tange a identificação de 

P.aeruginosa, observa-se que em 33% das amostras analisadas (25/75) houve a quantificação 

de mais de 10
3
 cópias de DNA/ml sem o crescimento microbiano dessa espécie por cultura. 

Por outro lado, houve quantificação de DNA em menos de 10
2
 cópias de genoma/ml e 
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isolamento por cultura positivo de S. aureus em 01% das amostras (1/75) e de P. aeruginosa, 

em 5% das amostras (4/75). 

A tabela 8 exibe, para os grupos controle e tratamento, a distribuição de frequências da 

carga microbiana de S. aureus, mensurada por qPCR nas amostras. No grupo controle 

destacou-se que em 62,5% das amostras testadas em que houve crescimento microbiano por 

cultura foram detectadas menos de 10
2
 cópias de genoma de S. aureus por ml e havia, em 

média, 13.875 cópias de genoma de S. aureus por ml por amostra.  No grupo tratamento, da 

mesma forma, em 60,0% das amostras testadas em que houve crescimento microbiano por 

cultura foram detectadas menos de 10
2
 cópias de genoma de S. aureus por ml e havia, em 

média, 220.000 cópias de genoma de S. aureus por ml por amostra. 

 

Tabela 8 – Distribuição de frequências da carga microbiana (qPCR) nas cepas de 

S. aureus nos grupos controle e tratamento. Niterói, RJ, 2019. 

Carga Microbiana 

(cópias de genoma/ml) 

Controle 

n=8 

Tratamento 

n=5 

p-valor do teste de Mann-

Whitney comparando as 

distribuições dos dois grupos  
F  % F  % 

Menos de 102 5 62,5% 3 60,0% 

0,724 

103 1 12,5% 0 0,0% 

104 1 12,5% 0 0,0% 

105 1 12,5% 1 20,0% 

106 0 0,0% 1 20,0% 

 

As médias sugerem que as amostras derivadas do grupo tratamento apresentaram uma 

carga microbiana de S. aureus maior do que a carga microbiana das amostras obtidas do 

grupo controle. Isso se deve ao fato de que uma amostra do grupo tratamento isoladamente 

apresentou carga microbiana de S. aureus muito elevada (10
6
 cópias de genoma por ml). 

Mesmo com esse achado, o teste de Mann-Whitney não acusa diferença significativa entre a 

carga microbiana de S. aureus entre os grupos controle e tratamento (p-valor=0,724). 

Já a distribuição de frequências da carga microbiana de P. aeruginosa, mensurada por 

qPCR nas amostras para os grupos controle e tratamento, é apresentada na tabela 9. No grupo 

controle destacou-se que em 50,0% das amostras testadas em que houve crescimento 

microbiano por cultura foram detectadas 10
4
 cópias de genoma de P. aeruginosa por ml e 

havia, em média, 255.000 cópias de genoma de P. aeruginosa por ml por amostra.  No grupo 

tratamento, em 36,4% das amostras testadas em que houve crescimento microbiano por 

cultura foram detectadas menos de 10
2
 cópias de genoma de P. aeruginosa por ml e em outros 

36,4%, foram detectadas 10
6
 cópias de genoma por ml. Nesse grupo havia, em média, 

372.909 cópias de genoma de P. aeruginosa por ml por amostra.  
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Tabela 9 – Distribuição de frequências da carga microbiana (qPCR) nas cepas  de 

P. aeruginosa nos grupos controle e tratamento. Niterói, RJ, 2019. 

Carga Microbiana 

(cópias de genoma/ml) 

Controle 

n=4  

Tratamento 

n=11 

p-valor do teste de Mann-

Whitney comparando as 

distribuições dos dois grupos  
F  % F  % 

Menos de 102 1 25,0% 4 36,4% 

0,949 

103 0 0,0% 2 18,2% 

104 2 50,0% 0 0,0% 

105 0 0,0% 1 9,1% 

106 1 25,0% 4 36,4% 

  

As médias sugerem que as amostras do grupo tratamento apresentam população de 

P. aeruginosa maior que a população do grupo controle, mas o teste de Mann-Whitney não 

acusa diferença significativa entre a carga microbiana de P. aeruginosa entre os grupos 

controle e tratamento (p-valor=0,949). 

 

4.3.4. Genes de virulência 

 

A pesquisa de lukS-PV e lukF-PV foi realizada nas 13 amostras de S. aureus 

identificadas, isto é, nas 8 cepas isoladas das feridas tratadas com  hidrogel e nas 5 isoladas de 

lesões tratadas com EGF. Não foi observada amplificação que indicasse a presença das 

características genotípicas que determinem a expressão da leucocidina de Panton-Valentine 

em nenhuma das amostras testadas. 

Nenhuma cepa de P. aeruginosa isolada de pacientes tratados no grupo controle 

apresentou genes de virulência (exoS ou exoU), enquanto 4 cepas de  P. aeruginosa isoladas 

de feridas tratadas com EGF (36,4%) apresentaram genes de virulência (exoS ou exoU), 

conforme a tabela 10. Tais estatísticas sugerem que a incidência de genes de virulência nas 

cepas de P. aeruginosa é maior no grupo tratamento, entretanto tal diferença não é 

significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,077 do teste Exato de Fisher).  

 

Tabela 10 – Incidência de genes de virulência nas cepas de P. aeruginosa nos grupos 

controle e tratamento. Niterói, RJ, 2019. 

Gene de 

Virulência 

Controle 

n=4 

Tratamento 

n=11 

p-valor do teste Exato 

de Fisher  comparando 

as incidências nos dois 

grupos 

Número 

de casos 
Incidência 

Número de 

casos 
Incidência 

exoS 0 0,0% 4 36,4% 0,077 

exoU 0 0,0% 4 36,4% 0,077 
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4.3.5. Crescimento microbiano na presença de EGF 

 

Para avaliar uma possível interferência do EGF no crescimento de P. aeruginosa e 

S.aureus em condições estáticas foi realizado o monitoramento do crescimento de células 

planctônicas e de células em biofilme através de leitura da densidade óptica.  

No gráfico 2 pode-se dizer que o crescimento de S. aureus na presença de EGF é 

levemente reduzido quando comparado ao crescimento desse mesmo microrganismo na 

ausência desse princípio ativo, redução essa prioritariamente observada a partir das 12h de 

incubação.  

 

Gráfico 2 – Crescimento de células planctônicas de P. aeruginosa e de S. aureus in vitro 

na presença de EGF. Niterói, RJ, 2019. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Por outro lado, observa-se que, na presença do EGF, há maior crescimento de 

P. aeruginosa quando comparado ao crescimento desse microrganismo na ausência desse 

princípio ativo, diferença essa que já pode ser observada após 6h de incubação. 

Ao avaliar a influência do EGF na formação de biofilme de P. aeruginosa, percebe-se 

que não houve alteração nas densidades ópticas encontradas quando o teste ocorreu na 

ausência ou na presença do EGF (gráfico 3, colunas verdes). Entretanto, verificou-se uma 

redução na capacidade de formação de biofilme de S. aureus quando o teste foi realizado na 

presença de EGF (gráfico 3, colunas azuis). 
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Gráfico 3 – Formação de biofilme de P. aeruginosa e de S. aureus na presença de EGF. 

Niterói, RJ, 2019. 

 
 

Esses achados corroboram os resultados dos cálculos de incidência desses 

microrganismos nas feridas, já que, como descrito previamente, obtiveram-se mais cepas de 

P. aeruginosa isoladas de pacientes tratados com EGF do que daqueles tratados com hidrogel. 

De igual modo, também se obtiveram menos cepas de S. aureus dos pacientes tratados com 

EGF do que daqueles tratados com hidrogel.  

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Dados sociodemográficos e clínicos 

 

No que se refere ao sexo, houve predomínio de pacientes do sexo masculino, o que 

corrobora dados encontrados em pesquisa realizada no sul do Brasil (EBERHARDT et al, 

2016). Porém, quando se avaliam lesões de etiologia venosa, sabe-se que há controvérsias em 

relação a maior prevalência entre homens ou mulheres. A insuficiência venosa crônica não faz 

parte do espectro das alterações associadas ao pé diabético, mas são frequentes em pessoas 

com diabetes e também predispõe a ulcerações (BRASIL, 2016). Essas controvérsias devem-

se ao fato de que estudos apontam para maior prevalência de lesões dessa etiologia em 

pacientes do sexo feminino (PESSANHA e OLIVEIRA, 2015; VIEIRA e ARAÚJO, 2018; 

PIRES et al, 2018).  

No presente estudo, a maior parte das lesões era de etiologia diabética, o que pode 

explicar essas diferenças, já que há maior prevalência de déficit de autocuidado com os pés 

entre homens (ROSSANEIS et al, 2016), caracterizada por baixa frequência de secagem dos 

espaços interdigitais; da não avaliação periódica dos pés; do hábito de andar descalço; de 

higiene insatisfatória e corte inadequado de unhas.  

 Em relação à idade, sabe-se que a maior prevalência de feridas crônicas em idosos é 

reiterada em diversos estudos, assim como, a baixa escolaridade dos pacientes acometidos por 

essas condições (EBERHARDT et al, 2016; PESSANHA e OLIVEIRA, 2015; VIEIRA e 

ARAÚJO, 2018; PIRES et al, 2018). Essas características também foram marcantes dentre os 

pacientes acompanhados nesta pesquisa. 

Cabe destacar que o diabetes mellitus mais prevalente é o tipo 2, condição na qual a 

maioria dos indivíduos também apresenta outras doenças de base, como obesidade e 

hipertensão arterial (OLIVEIRA; MONTENEGRO JUNIOR; VENCIO, 2017). Sobre esta 

última, sabe-se que ela pode contribuir para ocorrência de complicações crônicas do diabetes 

mellitus, sejam micro ou macrovasculares (OLIVEIRA; MONTENEGRO JUNIOR; 

VENCIO, 2017), dentre as quais encontram-se as angiopatias que, muitas vezes, culminam na 

ocorrência de lesões crônicas (BRASIL, 2016). Nesse sentido, pode-se afirmar que esta 

pesquisa corroborou esses achados, tendo em vista que a maioria dos pacientes acompanhados 
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tinha, no mínimo, três comorbidades e houve predominância da associação entre diabetes 

mellitus e hipertensão arterial sistêmica. 

De uma maneira geral, pode-se dizer que os grupos de pacientes tratados com EGF e 

com hidrogel foram caracterizados por homogeneidade nas distribuições das variáveis de 

base, isto é, não eram significativamente distintos nas condições iniciais. Na prática isso 

significa que não há pacientes muito discrepantes dentro de um mesmo grupo e que os grupos 

têm o mesmo perfil das variáveis de base, e logo os resultados finais são comparáveis e os 

efeitos significativos podem ser associados à intervenção.  

O fato de não haver discrepâncias significativas entre as variáveis de base dos grupos 

controle e intervenção demonstra também eficiência da randomização na alocação dos 

pacientes aos grupos. A randomização refere-se à distribuição aleatória dos pacientes, de 

modo que cada caso tenha tido a mesma chance de ser alocado nos diferentes grupos 

(OLIVEIRA; VELARDE; SÁ, 2015). No presente estudo, a alocação dos sujeitos foi 

realizada de forma randomizada e seguiu uma tabela de números aleatórios que foi gerada por 

um profissional especializado que não era integrante do grupo de pesquisa, através do 

software Excel 2010, alocando os participantes de forma aleatória em dois grupos, 

Intervenção (EGF) e Controle (Gel de Carboximetilcelulose a 2%) (OLIVEIRA, 2018). 

A randomização eletrônica foi realizada previamente e números sequenciais foram 

escritos por um bolsista do projeto dentro de envelopes que foram lacrados e identificados 

numericamente de acordo com a sequência de inclusão. Assim que o paciente era incluído no 

estudo, o mesmo sorteava um envelope e entregava às pesquisadoras e apenas estas tinham 

acesso ao grupo em que o mesmo estaria (o participante não obtinha essa informação, pois o 

mesmo foi cego no estudo quanto ao produto utilizado) (OLIVEIRA, 2018). Porém, apesar 

desse tipo de estratégia de randomização ser considerada adequada e realizada da forma 

preconizada, ela não garante a homogeneidade dos grupos, principalmente com amostras 

pequenas (OLIVEIRA; VELARDE; SÁ, 2015). 

Assim, identificou-se que as variáveis: total de comorbidades, prevalência de 

hipertensão arterial sistêmica e IMC foram exceções à homogeneidade entre os grupos de 

comparação, já que a maioria dos pacientes que apresentavam essas características foram 

alocados no grupo controle. Apesar disso, pode-se perceber que esses aspectos não 

influenciaram diretamente os achados microbiológicos em ambos os grupos em relação às 

intervenções estudadas, porque a condição básica de interesse para homogeneização da 

amostra, isto é, o diabetes mellitus foi presente em todos os pacientes. Além disso, por meio, 
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da hemoglobina glicada, verificou-se que em ambos os grupos havia distribuições 

semelhantes de pacientes com descontrole dessa condição de base. 

No que se refere às características iniciais das lesões, deve-se destacar que nenhuma 

deles apresentava sinais clínicos de infecção. De acordo com a Sociedade Americana de 

Doenças Infecciosas (IDSA), a definição clínica de infecção geralmente aceita é a presença de 

exsudato purulento ou pelo menos dois sinais ou sintomas de inflamação (eritema, calor, 

sensibilidade, dor e induração) (LIPSKY et al., 2012). Sendo assim, explicam-se as 

prevalências de lesões com leito recoberto prioritariamente por tecido de granulação e 

exsudato seroso em moderada quantidade. 

   

5.2. Colonização das feridas por S. aureus e por P. aeruginosa 

 

Verificou-se incidência maior de colonização por S. aureus nas feridas tratadas com 

hidrogel (grupo controle). No Brasil, sabe-se que a prevalência de colonização de lesões 

crônicas por esse microrganismo pode variar entre 51 e 83% (MARTINS et al., 2012; 

BONESSO et al., 2014; PEREIRA-FRANCHI et al., 2017; PIRES et al., 2018), tendo em 

vista que são compostos que não apresentam atividades antimicroabianas (HOQUE et al., 

2017). Os efeitos terapêuticos nas lesões relacionam-se ao estímulo ao debridamento 

autolítico, isto é, aquele que parte do controle da umidade do leito da ferida e é fundamental 

para a cicatrização (DUMVILLE et al., 2011). 

Há uma pequena quantidade de estudos disponíveis sobre tratamento de feridas com 

fator de crescimento epidérmico que considerem como desfecho redução de colonização ou 

de infecção por S. aureus. Ao realizar uma busca via PubMed com a estratégia de busca 

“Staphylococcus aureus” AND “epidermal growth factor” AND “wound” em junho de 2019, 

a base de dados recuperou 21 artigos. Dentre estes, nenhum abordava aplicação tópica de 

EGF em feridas em seres humanos, por isso, cabe considerar outros tipos de infecções de pele 

e partes moles para analisar os efeitos de tratamentos com EGF.  

Assim, ao analisar uma cobertura tipo película fina de quitosana contendo EGF em 

modelo animal (camundongos), evidenciou-se melhora na contração da ferida, sem estímulo a 

formação de colônias de S. aureus (MANDAPALLI et al., 2017). Já outra pesquisa, realizada 

no Canadá, a respeito do tratamento de infecções intramamárias por S. aureus (mastites) em 

ovelhas, identificou que as taxas de cura da infecção a partir do tratamento com EGF foram 

semelhantes àquelas obtidas para o tratamento controle (solução salina estéril). Isto é, os 

autores não recomendaram o tratamento desse tipo de infecção com EGF (GABADAGE et 
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al., 2017). Dessa forma, pode-se dizer que não há evidências que respaldem o uso de EGF em 

feridas visando redução da colonização ou infecção por S. aureus. Apesar disso, a presente 

pesquisa reitera a hipótese de que há uma tendência para a redução da colonização por 

S. aureus em feridas de pacientes diabéticos ao tratá-las com EGF. Estudos multicêntricos 

com amostras maiores poderiam ser capazes de provar estatisticamente esses achados.  

Já as colonizações das lesões por P. aeruginosa foram mais frequentes naquelas 

tratadas com EGF. Pouco se sabe sobre a colonização de lesões tratadas com esse produto, 

tendo em vista que, ao realizar uma busca via PubMed com a estratégia de busca 

“Pseudomonas aeruginosa” AND “epidermal growth factor” AND “wound” em junho de 

2019, a base de dados recuperou apenas 14 estudos. 

Dentre estes, um publicado em 2017 sobre avaliação dos fatores de risco para infecção 

de feridas diabéticas por P. aeruginosa obteve as amostras microbianas de lesões tratadas com 

um fator de crescimento epidérmico injetável no leito da ferida. Os autores identificaram que 

esse microrganismo foi prevalente em 25% das lesões (ERTUGRUL et al., 2017), taxa essa 

semelhante a encontrada na presente pesquisa no que se refere às feridas tratadas com 

hidrogel (27,3%), porém, bem abaixo da prevalência encontrada em pacientes tratados com 

EGF (57%).  

Cabe destacar também que esses autores afirmaram que um dos fatores associado à 

infecção por P. aeruginosa em feridas diabéticas tratadas com fator de crescimento 

epidérmico foi o tratamento anterior com curativos ativos (ERTUGRUL et al., 2017). Eles 

exemplificaram como curativos ativos aqueles que contenham iodo, prata, mel ou 

antimicrobianos, descrevendo que, na prática clínica, as principais razões para aplicar 

curativos ativos são manter a umidade da ferida e ganhar eficácia antimicrobiana 

(ERTUGRUL et al., 2017), mas reiteram que esse achado precisaria ser validado por novos 

estudos. Assim, considerando esses aspectos e os achados da presente pesquisa, pode-se dizer 

que há uma tendência para o estímulo ao crescimento de cepas de P. aeruginosa em feridas 

crônicas tratadas com fator de crescimento epidérmico. 

Por outro lado, uma pesquisa realizada in vitro com plasma rico em plaquetas (PRP), 

um composto obtido a partir do processamento do sangue de voluntários, demonstrou 

atividade antimicrobiana contra cepas P. aeruginosa isoladas de feridas diabéticas com sinais 

clínicos de infecção (ÇETINKAYA et al., 2019). O PRP contém diferentes fatores de 

crescimento, inclusive o EGF (YASSIN et al., 2019), daí a relevância de avaliar isoladamente 

cada componente presente nessa cobertura e em seres humanos, tendo em vista os achados 

distintos que podem ser encontrados por meio de experimentos puramente laboratoriais. 
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 Não foram encontradas diferenças relacionadas à redução da incidência de 

microrganismos (P. aeruginosa ou S. aureus) ao comparar o início com o final do período de 

seguimento, o que parece apontar que nenhum dos produtos avaliados tem atuação na redução 

da colonização de lesões crônicas durante doze semanas de período de seguimento. As 

pequenas mudanças evidenciadas podem estar relacionadas ao longo período de evolução das 

lesões, característico das feridas crônicas, período esse que pode chegar a mais de 48 meses 

(VIEIRA e ARAÚJO, 2018).  

Apesar dos valores absolutos distintos, os testes estatísticos apontaram que as 

diferenças entre as incidências de S. aureus e de P. aeruginosa entre os grupos, bem como, 

nas avaliações intragrupos, não foram estatisticamente significativas. Uma das preocupações 

durante a pesquisa foi o recrutamento de sujeitos que atendessem aos critérios do estudo, a 

fim de alcançar um tamanho amostral mais próximo possível ao da população. Foram 

utilizadas estratégias para captação de pacientes em outras unidades de saúde, ainda assim, a 

amostra foi menor do que a pretendida.  

Torna-se, pois, fundamental reconhecer que significância estatística não é sinónimo de 

significância prática ou clínica. Isto é, estudos com amostras de reduzida dimensão 

caracterizam-se por baixa sensibilidade. Assim, quando se conclui que uma diferença não é 

significativa, isso não indica propriamente que as médias sejam iguais, ou que não exista um 

efeito substantivo, mas sim que não houve evidência suficientemente forte para provar que 

essas diferenças eram significativas e esse tipo de ocorrência pode ter se dado pelo fato do 

tamanho da amostra ser limitado (LOUREIRO e GAMEIRO, 2011).  

Nesse sentido, considerando a necessidade da manutenção de uma postura constante 

de vigilância epistemológica em relação ao conhecimento que está sendo produzido, destaca-

se que, para que os grupos sejam semelhantes e, portanto comparáveis, é importante que os 

pacientes selecionados atendam a rigorosos critérios, visando minimizar os possíveis vieses 

que comprometam os resultados finais do estudo. Por isso, ao valorizar cumprimento desses 

critérios, pode-se atribuir o não alcance da relevância estatística ao tamanho da amostra final 

obtida nessa pesquisa.  

Assim, sugere-se a realização de novos estudos, preferencialmente multicêntricos que 

permitam o recrutamento de amostras maiores, de maneira que seja possível caracterizar com 

significância estatística o desfecho colonização por S. aureus e por P. aeruginosa em feridas 

tratadas com EGF.  
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5.3. Características das cepas de P. aeruginosa e de S. aureus 

 

5.3.1. Resistência aos antimicrobianos 

 

 As incidências de resistências aos antimicrobianos nas cepas de P. aeruginosa e de 

S. aureus avaliadas nesse estudo foram reduzidas, já que foram consideradas multirresistentes 

apenas uma cepa de P. aeruginosa (06% de prevalência) e três cepas de S. aureus (23% de 

prevalência). Estudos prévios realizados no Brasil com S. aureus e P. aeruginosa isolados de 

feridas crônicas tratadas com hidrogel em pacientes atendidos ambulatorialmente também 

apontaram baixos índices de resistência aos antimicrobianos (PIRES et al., 2018; OLIVEIRA 

et al., 2017).  

Porém, sabe-se que as taxas de resistência aos antimicrobianos podem variar 

significativamente entre regiões distintas (DI DOMENICO et al., 2017). Nesse sentido, pode-

se citar como exemplo uma pesquisa realizada em São Paulo entre 2010 e 2013 com 171 

pacientes com feridas crônicas de diferentes etiologias (PEREIRA-FRANCHI et al., 2017), na 

qual se identificou uma prevalência de 8,7% de cepas MRSA, taxa essa menor do que a 

identificada na presente pesquisa (23,0%). Já em outro estudo realizado no Tocantins em 2013 

com 30 pacientes com feridas de etiologia diabética houve prevalência de cepas MRSA em 

33% dos casos (PERIM et al., 2015). 

 Da mesma forma, há divergências entre as taxas de resistência aos antimicroabianos 

nas cepas de P. aeruginosa isoladas de feridas crônicas em estudos internacionais. Uma 

pesquisa realizada entre 2013 e 2015 na Romênia apontou baixas taxas de multirresistência 

(GEORGESCU et al., 2016), enquanto que um estudo feito na Itália em 2012 apontou 

prevalência de 28,3% de cepas de P. aeruginosa multirresistentes aos antimicrobianos 

(BESSA et al., 2015). 

 

5.3.2. Capacidade de formação de biofilme 

 

Sabe-se que o biofilme pode representar um importante fator de virulência na 

patogênese de feridas crônicas (DI DOMENICO et al., 2017). Por isso, são necessários 

métodos que viabilizem a análise da presença de biofilme nas lesões. Nesse sentido, destaca-

se que, ao identificar-se que uma cepa é capaz de formar biofilme em condições estáticas 

(como em uma placa de microtitulação) pode-se dizer que a cepa em questão tem um fenótipo 
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de aderência que frequentemente está relacionado à alta capacidade de formação de biofilme 

in vivo (GEORGESCU et al., 2016).  

Além disso, reitera-se que é bem reconhecido que o modo de crescimento do biofilme 

pode promover resistência a agentes antimicrobianos e sua ocorrência no processo de infecção 

tem sido considerada um fator limitante para o sucesso terapêutico no caso de infecções 

(PEREZ e BARTH, 2011) porque a maioria das infecções crônicas subsiste como biofilme 

altamente resistente a muitos antimicrobianos (SERRA et al., 2015).  

No presente estudo, todas as cepas de S. aureus identificadas foram caracterizadas 

como formadoras de biofilme, o que corrobora resultados de pesquisas prévias, que apontam 

para altas prevalências de capacidade de formação de biofilme em cepas dessa espécie 

(SANCHEZ et al., 2013; NEOPANE et al., 2018; DI DOMENICO et al., 2017).  

Por outro lado, há evidências que apontam que cepas MRSA são mais capazes de 

formar biofilme que cepas sensíveis aos beta-lactâmicos (MSSA) (NEOPANE et al., 2018), 

porém, essa diferença não foi evidenciada nesta pesquisa. Destaca-se também que a 

capacidade de formação de biofilme é mais frequente em cepas isoladas de feridas diabéticas 

do que de S. aureus isolados de amostras clínicas obtidas de infecções por impetigo ou 

infecções primárias de corrente sanguínea (KWIECINSKI; KAHLMETER; JIN, 2015). 

Da mesma forma, a capacidade de formação de biofilme em cepas de P. aeruginosa é 

muito frequente (SANCHEZ et al., 2013; DI DOMENICO et al., 2017). Em um estudo 

realizado na Romênia entre 2013 e 2015 com cepas isoladas de feridas crônicas dos membros 

inferiores, todas as cepas de P. aeruginosa avaliadas demonstraram capacidade de formação 

de biofilme (GEORGESCU et al., 2016). Apesar de cepas formadoras de biofilme serem 

caracterizadas como mais resistentes aos antimicroabianos do que células planctônicas, neste 

estudo, a cepa de P. aeruginosa 10C3, única identificada com multirresistência aos 

antimicrobianos, não demonstrou capacidade de formação de biofilme. 

Diante dos achados dessa pesquisa, pode-se dizer que a análise da formação de 

biofilme em microrganismos isolados de feridas crônicas é fundamental devido à reduzida 

resposta imune do hospedeiro na área ferida, bem como, pelo extenso infiltrado de células 

inflamatórias, que determinam um atraso significativo no processo de reparo tecidual (ZHAO 

et al., 2010; DI DOMENICO et al., 2017). No entanto, a produção de biofilme não é 

investigada rotineiramente em testes de microbiologia clínica, tendo em vista que estes têm 

como alvo apenas as formas microbianas planctônicas, que são totalmente diferentes das 

formas sésseis, encontradas dentro da biomassa (DI DOMENICO et al., 2017). 
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Destaca-se também que, apesar da literatura apontar para possíveis interações que 

determinam aumento da virulência em cepas de S. aureus e de P. aeruginosa em infecções de 

feridas (SERRA et al., 2015), no presente estudo apenas um paciente (tratado com EGF) teve 

isolamentos concomitantes de S. aureus e de P. aeruginosa da lesão, sendo que, dessas cepas, 

apenas as de S. aureus foram consideradas formadoras de biofilme. Essa divergência pode 

estar no fato das lesões tratadas nessa pesquisa não estarem infectadas, mas sim colonizadas 

por esses microrganismos, tendo em vista a ausência de sinais clínicos de infecção. 

Por fim, tem-se que a capacidade de formação de biofilme foi significativamente 

maior nas cepas isoladas de feridas tratadas com hidrogel do que naquelas isoladas de feridas 

com EGF. Isto é, o uso de EGF é um fator protetor à colonização de lesões por cepas de 

P. aeruginosa ou de S. aureus formadoras de biofilme. Não há estudos prévios que avaliem a 

capacidade de formação de biofilme em microrganismos isolados de feridas tratadas com 

EGF, por isso, sugere-se a realização de novas pesquisas que visem elucidar a nível molecular 

as relações entre as moléculas proteicas, como EGF, e o processo de formação de biofilme 

bacteriano. 

 

5.3.3. Carga microbiana 

 

Sabe-se que a avaliação microbiológica de feridas crônicas ocorre comumente por 

métodos de cultura de rotina que podem levar vários dias para emissão de laudos, porém, 

abordagens de diagnóstico molecular prometem uma avaliação mais rápida e completa das 

lesões (MELENDEZ et al., 2010; PIRNAY et al., 2000). Por isso, na presente pesquisa, foram 

utilizados métodos de culturas associados a métodos moleculares. 

A PCR em tempo real é mais rápida que a PCR tradicional e não requer manipulação 

pós-amplificação para identificação bacteriana (MELENDEZ et al., 2010), de maneira que é 

realizada utilizando-se iniciadores específicos do gene 16S rRNA de uma determinada espécie 

para identifica-la com base em perfis característicos de uma curva padrão de amplificação. É 

importante destacar também que fluídos obtidos a partir das feridas podem ser utilizados 

como base para esse processamento (ASADA et al., 2011; ). 

Em uma pesquisa realizada em 2010 nos Estados Unidos, os autores compararam 

ensaios de PCR em tempo real a abordagens baseadas em cultura para identificação de 

bactérias aeróbicas em feridas crônicas e identificaram que 82% das amostras positivas nas 

culturas tinham organismos que também foram identificados pelos ensaios de PCR 

(MELENDEZ et al., 2010). Essa alta prevalência também foi evidenciada no presente estudo, 
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sobretudo no que tange às culturas para pesquisa de S. aureus, pois esse microrganismo foi 

identificado também nos ensaios de PCR com contagens acima do limite de detecção em 92% 

dos casos (12/13). Já comparando as culturas para pesquisa de P. aeruginosa com os 

resultados dos ensaios de PCR, verificou-se que a prevalência em que esse microrganismo 

identificado em ambos os métodos foi de 66% (10/15), levando em consideração o limite de 

detecção de 10
2
 cópias de genoma por ml. 

Por outro lado, foram frequentes os casos em que houve quantificação por PCR acima 

do limite de detecção e não houve por isolamento por cultura (46% das pesquisas por 

P. aeruginosa e 89% das pesquisas por S. aureus). Os resultados negativos à cultura, mas 

positivos para PCR podem ser explicados com base na falta de sensibilidade das culturas em 

ambientes polimicrobianos, que é comum em feridas crônicas, e na detecção molecular de 

bactérias não viáveis (MELENDEZ et al., 2010). 

 Cabe destacar também que os casos em que a quantificação por PCR ficou abaixo do 

limite de detecção e ocorreu isolamento positivo por cultura (01% das pesquisas para 

S. aureus e 05% das pesquisas para P. aeruginosa) podem ser explicados por possível falta de 

DNA suficiente para amplificação (MELENDEZ et al., 2010) na suspensão obtida a partir do 

processamento em vórtex dos swabs nas salinas. Isto é, é provável que ao aliquotar as salinas 

para o meio de cultura com enriquecimento (TSB), os poucos indivíduos presentes na amostra 

inicial tenham tido seu crescimento favorecido e, consequentemente, viabilizado para 

identificação por cultura, o que não ocorreu com as células que foram mantidas nas 

suspensões e que foram, posteriormente, submetidas a extração de DNA para uso nos ensaios 

de PCR. 

 

5.3.4. Genes de virulência 

 

No que se refere à análise da virulência nas cepas de S. aureus não foram encontradas 

amostras positivas para os genes que codificam para a leucocidina de Panton-Valentine, que 

ativa neutrófilos humanos, favorece a liberação de histamina dos basófilos e de outros fatores 

quimiotáticos (tais como, leucotrienos e interleucinas) (GILLET et al., 2002), que podem 

prolongar a fase inflamatória do reparo tecidual de lesões. Essa proteína altera a 

permeabilidade da membrana e ataca os leucócitos polimorfonucleares e os macrófagos. Essa 

alteração resulta na degranulação celular e induz a citólise (SANTOS et al., 2007), daí a 

importância de avaliar a presença do gene que codifica para esse fator de virulência em cepas 

isoladas de feridas. Sabe-se que outros fatores de virulência, como a toxina da síndrome do 
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choque tóxico (TSST-1), poderiam ser mensurados. Porém, essa toxina não é tão prevalente 

em isolados obtidos a partir de feridas (DAGHISTANI; ISSA; SHEHABI, 2000). 

Em estudo realizado em 2012 foram realizados ensaios de reações em cadeia da 

polimerase (PCR) com DNA genômico extraído de cepas de S. aureus obtidas de feridas, 

sendo que parte delas apresentavam sinais de infecção, enquanto outras eram clinicamente 

não infectadas. Foram utilizados iniciadores para amplificação de genes que codificam para 

leucodinas (lukF, lukS, lukS-PV e lukF-PV), enterotoxinas (sea, seb, sec, sek e seq), toxinas 

esfoliativas (etA e etB) e toxina da síndrome do choque tóxico (TSST). Observou-se que os 

genes de virulência estavam ausentes em 92% das feridas clinicamente não infectadas, mas 

presentes em 98% das lesões infectadas, o que parece indicar que a avaliação molecular da 

presença de genes de virulência em cepas de S. aureus pode colaborar para análise da 

presença de infecção clínica em pacientes com feridas (SOTTO et al., 2012). Porém, no 

Brasil, o isolamento de cepas positivas para o gene lukF-PV é raro, o que corrobora os 

resultados desta pesquisa (GILLET et al., 2002; SOUZA et al., 2009). 

Já em relação à análise de virulência das cepas de P. aeruginosa, as exoenzimas S e U 

são expressas a partir dos genes exoS e exoU, respectivamente. ExoS está principalmente 

envolvido na colonização bacteriana, invasão e disseminação durante a infecção, pois atua 

comprometendo a integridade do citoesqueleto das células humanas (VANCE, RIETSCH e 

MEKALANOS, 2005). ExoS também inibe a síntese de DNA e induz à apoptose 

(BRADBURY, et al., 2010).  

ExoS pode contribuir para o estabelecimento de infecções por P. aeruginosa, inibindo 

a cicatrização de feridas e a regeneração tecidual por meio do comprometimento da 

motilidade celular, da angiogênese e da fagocitose de células de P. aeruginosa por 

macrófagos (BARBIERI, 2000). Já ExoU induz à morte celular, devido destruição da 

membrana celular via atividade fosfolipase A2 (SAWA et al., 2014). Esta exoenzima é 

responsável pela destruição de neutrófilos no caso de doenças infecciosas graves e há 

evidências de importante citotoxicidade contra células epiteliais e macrófagos (SILVA et al., 

2017; GEORGESCU et al., 2016) 

 

5.3.5. Crescimento microbiano na presença de EGF 

 

O crescimento de células planctônicas de S. aureus foi reduzido na presença de EGF, 

enquanto que o de P. aeruginosa foi estimulado. Da mesma forma, quando se avaliam células 

aderidas a uma superfície inerte (em biofilme) na presença de EGF, a redução no crescimento 
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de células de S. aureus também ocorre, enquanto que o crescimento de células de 

P. aeruginosa se mantém. 

Não foram encontrados estudos que avaliem atividade microbiana do EGF sobre cepas 

de S. aureus derivadas de feridas crônicas, porém, uma pesquisa realizada na Itália em 2014 

demonstrou que, in vitro, há uma redução estatisticamente significativa no crescimento de S. 

aureus na presença de PRP (plasma rico em plaquetas), definido como um derivado 

sanguíneo rico em plaquetas facilmente obtido de uma amostra de sangue de pacientes após a 

centrifugação (MARIANI et al., 2014) e que contém uma variedade de fatores de 

crescimento, incluindo EGF. Assim, vê-se que a redução do crescimento de cepas de S. 

aureus na presença de EGF é um achado importante para avaliação desse produto enquanto 

nova tecnologia para a saúde de pacientes com feridas crônicas. 

 No que se referem aos resultados obtidos para as cepas de P. aeruginosa, esse mesmo 

estudo italiano (MARIANI et al., 2014) observou também uma redução do crescimento de 

cepas desse microrganismo na presença do PRP. Já um estudo realizado nos Estados Unidos 

em 2011 avaliando o tratamento com EGF após pneumonia por P. aeruginosa em 

camundongos demonstrou uma maior redução da incidência de mortalidade no grupo tratado 

com EGF do que no grupo controle (DOMINGUEZ et al., 2011). Da mesma forma, numa 

pesquisa realizada em 2017 sobre feridas diabéticas tratadas com um fator de crescimento 

epidérmico injetável (ERTUGRUL et al., 2017), os autores identificaram uma prevalência de 

25% de P. aeruginosa nas lesões, taxa essa bem menor que a prevalência encontrada em 

pacientes tratados com EGF na presente pesquisa (57%).  

 

5.4. Limitações 

 

Como limitações dessa pesquisa, pode-se descrever o pequeno tamanho amostral, em 

virtude da dificuldade de inclusão de participantes que atendessem aos critérios de 

elegibilidade. Por isso, sugere-se o desenvolvimento de estudos multicêntricos com a inclusão 

de um maior número de participantes, para que se obtenha uma amostra que viabilize a 

validade externa dos resultados.  

Da mesma forma, pesquisas que permitam aumentar a compreensão a respeito dos 

mecanismos moleculares envolvidos nos resultados encontrados são recomendadas, já que há 

uma tendência para redução da colonização por S. aureus e um aumento da colonização por 

P. aeruginosa em feridas crônicas tratadas com fator de crescimento epidérmico. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Esta pesquisa avaliou a colonização por S. aureus e P. aeruginosa em feridas de 

pacientes diabéticos tratadas com fator de crescimento epidérmico recombinante humano 

(rhEGF) em comparação àquelas tratadas com gel de carboximetilcelulose a 2%. Foram 

acompanhandos 25 pacientes, dos quais 11 foram tratados com hidrogel e 14 foram tratados 

com EGF. Os pacientes eram majoritariamente do sexo masculino e tinham diabetes mellitus 

e hipertensão arterial sistêmica como comorbidades. Foram isoladas 13 cepas de S. aureus (8 

de feridas tratadas com hidrogel e 5 de feridas tratadas com EGF) e 15 cepas de P. aeruginosa 

(4 de feridas tratadas com hidrogel e 11 de feridas tratadas com EGF). 

Não há diferença estatística significativa no que se refere à resistência aos 

antimicrobianos, carga microbiana e incidência de genes de virulência. Há uma tendência à 

inibição da colonização por S. aureus em feridas tratadas com EGF, apesar de ter sido 

observado um estímulo ao crescimento de P. aeruginosa, tanto quando se avaliam células 

planctônicas quanto sésseis.  

Por outro lado, a chance de cepas de S. aureus ou P. aeruginosa serem formadoras de 

biofilme é significativamente menor quando tratadas com EGF do que quando tratadas com 

hidrogel. Como recomendação para a prática de enfermagem, destaca-se que o EGF pode ser 

considerado um fator de proteção contra a colonização de feridas crônicas por cepas com 

capacidade de formação de biofilme. 
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8. APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Instrumento de coleta de dados clínicos 

AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM LESÕES  

I – HISTÕRICO  DATA 

Nome  Nº Prontuário  

Data de Nascimento Idade Sexo       (  0  ) F        (  1  ) M 

Escolaridade     ( 0 ) Analfabeto      ( 1 ) Fundamental                       ( 2 ) Médio           ( 3 ) Superior                  (1) completo      (2) incompleto 

Estado Civil       ( 0 ) Solteiro            ( 1 ) Casado/União estável         ( 2 ) Viúvo           ( 3 ) Separado/Divorciado 

Raça                   ( 0 ) Branca              ( 1 ) Preta                                      ( 2 ) Parda           ( 3 ) Amarela                ( 4 ) Indígena 

Renda (valor em reais): R$                  Quantas pessoas dependem dessa renda ( 0 )  1        ( 1 ) 2       ( 2 )  3         ( 3 )  4         (4) 5 ou mais 

Ocupação atual Profissão 

Endereço                 Cidade CEP  

Telefone Celular (   ) Whatsapp  E-mail 

Rede de água encanada   ( 0 ) Sim   ( 1 ) Não Rede de esgoto encanada   ( 0 ) Sim   ( 1 ) Não 

Faz uso de Medicamentos regularmente  ( 0 ) Sim   ( 1 ) Não 

Essas medicações são  ( 0 ) Naturais   ( 1 ) Homeopáticas   ( 2 ) Alopáticas  

Medicamentos em uso  (folha anexa) 

 

Alergias 

 

Tabagismo                   ( 1 ) sim ( 0 ) não Cigarros/dia                                  Histórico 

Etilismo ( 1 ) sim ( 0 ) não Frequência                                    Histórico 

II.  COMORBIDADES  

Diabetes mellitus ( 1 ) sim ( 0 ) não Ano do Diagnóstico 

Hipertensão Arterial ( 1 ) sim ( 0 ) não Ano do Diagnóstico 

Insuficiência venosa crônica ( 1 ) sim ( 0 ) não Ano do Diagnóstico 

Outras doenças ( 1 ) sim ( 0 ) não Quais 

III.  AVALIAÇÃO GERAL  

Peso (Kg) Altura (cm) IMC = Peso/(altura)2  

Circunferência abdominal (cm):                                                               Circunferência tórax (cm): 

Dieta   ( 0 ) livre       ( 1 ) hipossódica     ( 2  ) hipocalórica     ( 3  ) hipoglicêmica     (  4 ) outra, qual: 

Condições higiênicas  ( 0 ) satisfatórias     ( 1 ) insatisfatórias, especifique: 

Deambulação  ( 0  ) normal      ( 1  ) com auxílio      ( 2  ) em cadeira de rodas      (  3 ) acamado     (  4 ) claudicando 

Atividade Física   ( 0 ) sim     ( 1 ) não Qual: Nº vezes/semana 

Pulsos presentes ( 0 ) Pedial D     ( 1 ) Pedial E    ( 2 ) Maleolar D    ( 3 ) Maleolar E    ( 4 ) Poplíteo D     ( 5 ) Poplíteo E 

Perfusão ( 0 ) Preservado ( Enchimento em  >  de 3 segundos)        ( 1 ) Diminuído (Enchimento em  <  de 3 segundos) 

Índice tornozelo/braço:  

Exames laboratoriais 

Plaquetas:                                        Hemácias:                                     Leucócitos:                             Glicemia: 

Linfócitos:          Monócitos:             Eosinófilos:              Basófilos:               Bastões:             Segmentados:  
Ureia:                        Creatinina: 

Colesterol total:              Triglicerídeos:          Colesterol LDL:             Colesterol HDL:             Colesterol VLDL:     

TAP:                 PTT: 

Resultados microbiológicos 

Microrganismos encontrados: 

MRSA: (   ) Sim   (   ) Não 
Biofilme: (    ) Sim   (   ) Não 

Outras Observações: 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nome:                                                                                                                                                                                                                                         Prontuário: 

Tipo da lesão    ( 0 ) u. venosa – ITB:              (  1 ) u. diabética                 ( 2 ) u. pressão               ( 3 ) traumáticas               ( 4 ) cirúrgicas               ( 5 ) outra: 

Localização  

Início da lesão atual  Recidiva  ( 0 ) Sim   ( 1 ) Não  

AVALIAÇÃO DATA DATA  DATA DATA 

Principal queixa     

Pressão Arterial     

Glicemia capilar     

LESÃO      TAMANHO 

(margem interna) 

    

TECIDO DA BORDA 

(1) Epitelizada  

(2) Hipergranulada 

(3) Hiperqueratosa 

(4) Macerada 

(1) Epitelizada  

(2) Hipergranulada 

(3) Hiperqueratosa 

(4) Macerada 

(1) Epitelizada  

(2) Hipergranulada 

(3) Hiperqueratosa 

(4) Macerada 

(1) Epitelizada  

(2) Hipergranulada 

(3) Hiperqueratosa 

(4) Macerada 

PRURIDO (1) Não (2) Sim 

Local: 

(1) Não (2) Sim 

Local:  

(1) Não (2) Sim 

Local: 

(1) Não (2) Sim 

Local: 

TECIDO            Granulação 

Epitelização 

 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

 

(1) 76-100 (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100 (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

NECROSE               Esfacelo 

Necrose 

 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

EXSUDATO 
 

(1) Seroso 

(2) Serossanguinolento 

(3) Sanguinolento 

(4) Purulento 

(5) Pio sanguinolento 

(1) Seroso 

(2) Serossanguinolento 

(3) Sanguinolento 

(4) Purulento 

(5) Pio sanguinolento 

(1) Seroso 

(2) Serossanguinolento 

(3) Sanguinolento 

(4) Purulento 

(5) Pio sanguinolento 

(1) Seroso 

(2) Serossanguinolento 

(3) Sanguinolento 

(4) Purulento 

(5) Pio sanguinolento 

QUANTIDADE 

(medir a primeira gaze) 

(1) Ausente (gaze seca) 

(2) Pouco (até 25%) 

(3) Moderado (25 a 75%) 

(4) Grande (mais de 75%) 

(1)    Ausente (gaze seca) 

(2)    Pouco (até 25%) 

(3)    Moderado (25 a 75%) 

(4)    Grande (mais de 75%) 

(1)    Ausente (gaze seca) 

(2)    Pouco (até 25%) 

(3)    Moderado (25 a 75%) 

(4)    Grande (mais de 75%) 

(1) Ausente (gaze seca) 

(2) Pouco (até 25%) 

(3) Moderado (25 a 75%) 

(4) Grande (mais de 75%) 

PROFUNDI-DADE 

(1) Cicatrizada 

(2) Perda parcial da espessura 

(3) Espessura completa 

(4) Tendão / capsula articular visível 

(5) Exposição óssea 

(1)    Cicatrizada 

(2)    Perda parcial da espessura 

(3)    Espessura completa 

(4)    Tendão / capsula articular visível 

(5)    Exposição óssea 

 

(1)    Cicatrizada 

(2)    Perda parcial da espessura 

(3)    Espessura completa 

(4)    Tendão / capsula articular visível 

(5)    Exposição óssea 

1)    Cicatrizada 

(2)    Perda parcial da espessura 

(3)    Espessura completa 

(4)    Tendão / capsula articular visível 

(5)    Exposição óssea 
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ÁREA PERILESIONAL 
- Calosidade 

- Dermatite 

- Maceração 

- Enduração 

- Eritema 

- Púrpura branqueável 

- Púrpura não branqueável 

- Pele ressecada 

Número de fatores afetados: 

(1) Nenhum 

(2) Apenas um 

(3) Dois ou três 

(4) Quatro ou cinco 

(5) Seis ou mais fatores 

  

Número de fatores afetados: 

(1) Nenhum 

(2) Apenas um 

(3) Dois ou três 

(4) Quatro ou cinco 

(5) Seis ou mais fatores 

  

Número de fatores afetados: 

(1) Nenhum 

(2) Apenas um 

(3) Dois ou três 

(4) Quatro ou cinco 

(5) Seis ou mais fatores 

 

Número de fatores afetados: 

(1) Nenhum 

(2) Apenas um 

(3) Dois ou três 

(4) Quatro ou cinco 

(5) Seis ou mais fatores 

Dor – escala de 0 a 10 nas 

últimas 24h 

 

(1) > 0-2 

(2) >2- 4 

(3) >4- 7 

(4) >7 

(1) > 0-2 

(2) >2- 4 

(3) >4- 7 

(4)      >7 

(1) > 0-2 

(2) >2- 4 

(3) >4- 7 

(4)      >7 

(1) > 0-2 

(2) >2- 4 

(3) >4- 7 

(4)      >7 

Calor (1) Não                              (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1 ) Não                            (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Edema 

Intensidade (+ a 4+)/Local 

(1) Não                              (2) Sim 

 

(1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Odor fétido (1) Não                              (2) Sim (1) Não                            (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Cicatrização sem evolução (1) Não                              (2) Sim (1) Não                            (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Granulação friável (1) Não                              (2) Sim (1) Não                            (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Túnel para tecidos moles (1) Não                              (2) Sim (1) Não                            (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Descoloração do leito da ferida 
(1) Não                              (2) Sim (1) Não                            (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Score total     

 
PLANO DE AÇÃO 

Tratamento 

(Produto no leito) 

(   ) Hidrogel  

(   ) PRP  

 

(   ) Hidrogel  

(   ) PRP  

 

(   ) Hidrogel  

(   ) PRP  

 

(   ) Hidrogel  

(   ) PRP  

 

Produto perilesional (   ) AGE (   ) vaselina líquida (   ) outros ______ (   ) AGE (   ) vaselina líquida (   ) outros ______ (   ) AGE (   ) vaselina líquida (   ) outros ______ (   ) AGE (   ) vaselina líquida (   ) outros ______ 

Bandagem 
(   ) ascendente (   ) compressiva elástica 

(   ) circular (   ) outras 

(   ) ascendente (   ) compressiva elástica 

(   ) circular (   ) outras 

(   ) ascendente (   ) compressiva elástica 

(   ) circular (   ) outras 

(   ) ascendente (   ) compressiva elástica 

(   ) circular (   ) outras 

Observações     

ORIENTAÇÕES 

(   ) elevar membros 

(   ) proteger lesões no banho 

(   ) dieta adequada 

(   ) elevar membros 

(   ) proteger lesões no banho 

(   ) dieta adequada 

(   ) elevar membros 

(   ) proteger lesões no banho 

(   ) dieta adequada 

(   ) elevar membros 

(   ) proteger lesões no banho 

(   ) dieta adequada 
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9. ANEXOS 

 

9.1. Parecer de Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa 
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